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แผนพัฒนำท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2) 

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
อ ำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 



 
ค ำน ำ 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการ  พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–  
๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  เมื่อวันที่   25  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ไปแล้วนั้น  แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร  และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน   ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับ รายละเอียดของโครงการ ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนตาอออง  จึง
ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง  ต่อไป 
 
 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง  

มกราคม   ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

สำรบัญ 
 

เรื่อง           หน้ำ  
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         1   
รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ข้อความเดิม)       2 - 20 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ข้อความที่เปลี่ยนแปลง)     21 - 41 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ. ๒๕๖2   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 

 

****************************** 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. ๒๕๖2 
  ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น 
  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเทอจจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
“ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเหอนชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๔)   เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. ๒๕๖2  ขึ้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา  ความจ าเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีก
ทั้งใช้กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. ๒๕๖2  ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ 
 

****************************** 



 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

  แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 2) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1)  ยุทธศำสตร์ด้ำน 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนงานการเกษตร 

 
 

29 
 

5 
2 

 
 

23,069,450 
 

1,594,700 
853,100 

 
 

31 
 

5 
2 

 
 

20,136,450 
 

1,811,700 
2,253,100 

 
 

12 
 
- 
- 

 
 

12,982,100 
 

- 
- 

 
 

7 
 
- 
- 

 
 

5,996,500 
 

- 
- 

 
 

79 
 

10 
4 

 
 

62,184,500 
 

3,406,400 
3,106,200 

รวม 36 25,517,250 38 24,201,250 12 12,982,100 7 5,996,500 93 68,697,100 
2) ยุทธศำสตร์ด้ำน
คุณภำพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความ
เข้มแของของชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
 
- 
2 
3 

 
 

- 
 

- 
395,000 

16,230,000 

 
 
- 
 
- 
2 
3 

 
 

- 
 

- 
385,000 

53,270,000 

 
 
- 
 
- 
2 
3 

 
 

- 
 

- 
410,000 

24,400,000 

 
 
- 
 
- 
2 
3 

 
 

- 
 

- 
410,000 

22,400,000 

 
 
- 
 
- 
8 

12 

 
 

- 
 

- 
1,600,000 

116,300,000 
รวม 5 16,625,000 5 53,655,000 5 24,810,000 5 22,810,000 20 117,900,000 

รวมทั้งสิ้น 41 42,142,250 43 77,856,250 17 37,792,100 12 28,806,500 73 186,597,100 
 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 

ส ำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ข้อควำมเดิม 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

3 โครงการยกระดับถนนดิน 
ช่วงที่ 1  
เส้นนานางส ารอย  เหมาะ
หมาย – สามแยก อบต. ตาอออง 
ช่วงที่ 2  
เส้นนานายหวน  – นานาง
วัฒนา 
 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ช่วงที่ 1  
ถนนกว้าง 8  
เมตรยาว  821 
เมตร 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 
ช่วงที่ 2  
ถนนกว้าง 5  
เมตรยาว  253 
เมตร 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

240,800 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ 01 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนางบุญเยอน – เส้นบา้น
นางมยุรี  ควรหาญ   หมู่ที่ 1  
บ้านตาอออง 
 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว   200 
เมตร 
 

471,800 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
บ้านนางจวบ ไชยหาญ – นา
นายสุคม  ใจหนึ่ง  หมู่ที่ 1 
บ้านตาอออง 
 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5 
เมตร ยาว  400 
เมตร 
 

78,200 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านจังเอิญโค – โรงเรียน
บ้านตาอออง  หมู่ที่ 2 บ้าน
จังเอิญโค 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 
 

ถนนกว้าง 5 
เมตร 
ยาว 494  เมตร 
 

- 1,440,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทิศตะวันออกหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านจังเอิญโค 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5  
เมตร  ยาว  500  
เมตร 

- 732,500 732,500 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายบุญรอบ จอกแก้ว 
– ถนนบ้านปรึง   หมู่ที่ 3   
บ้านยาง 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5   
เมตร  ยาว   
102    เมตร 
 

299,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

15 โครงการยกระดับถนนดิน
ยกระดับจากห้วยกุด  หมู่ที่ 5 – 
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยา
คาร 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 6  
เมตร  ยาว  
1,800 เมตร 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

442,100 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นบ้านนายจ านวน 
หมู่ที่ 5 บ้านแจรน 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  4   
เมตร  ยาว   
500   เมตร 
 

738,650 439,650 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

17 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
แยกบ้านนางอรชร –
ถนนลาดยาง – ป่าช้า 
หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5 
เมตร 
ยาว  1,400 
เมตร 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

210,200 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

18 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
บ้านนายพลวย – ถนนป่าช้า 
(ออกสู่ถนนลาดยาง) 
หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กบัประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว  800  
เมตร 
 

- 121,100 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

19 โครงการยกระดับถนนดิน  
ช่วงที่ 1   
เส้นบ้านนายดัน – นานาย 
เอกภูมิ   
ช่วงที่ 2    
เส้นบ้านนางเกษร – นานาง 
บัวบาน  หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ช่วงที่ 1 
ถนนกว้าง 7  
เมตรยาว 824  
เมตร 
ช่วงที่ 2 
ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว 197  
เมตร  
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

211,800 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
คุ้มตรม – เส้นบ้านนายเชิญ  
อุไร  หมู่ที่ 7 บ้านอังกัญ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5   
เมตร ยาว   564   
เมตร 
 

963,500 496,850 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายสมชาย – เส้นบ้าน 
นายสนาน หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ   

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 4    
เมตร ยาว   570     
เมตร 
 

560,900 261,000 261,000 261,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
กระท่อมนายเบื้อง – นานาง 
ทวม  หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ   

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  6 
เมตร ยาว 750  
เมตร 
 

173,600 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนางนิภา – เส้นบ้าน
นางสิรินดา  หมู่ที่ 10  
บ้านขยอง 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  4 
เมตร ยาว  371   
เมตร 
 

713,400 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์ประชา
วิทยาคาร 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5  
เมตร  ยาว  350  
เมตร 
 
 

299,000 533,700 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านปรีง หมู่ที่ 14 – หมู่ที่ 3 
บ้านยาง 
 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5   
เมตร  ยาว  
1,102   เมตร 
 

888,000 589,000 589,000 589,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

30 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
โรงอิฐ – คุ้มโคกกลาง   
หมู่ที่ 14 บ้านปรีง 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  6 
เมตร ยาว  920  
เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 
 

221,600 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน –  
บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 9 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ช่วงที่ 1  
ถนนกว้าง  5 
เมตร ยาว  
1,000 เมตร 
ช่วงที่ 2  
ถนนกว้าง 5  
เมตร ยาว 30 
เมตร 
 

1,464,600 1,464,600 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านผักไหม –  
คุ้มหนองปรือ  
หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 
 

ถนนกว้าง  5  
เมตร  ยาว  
1,000  เมตร 
 

1,459,500 1,459,500 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
หมู่ที่ 14 – อบต. ตาอออง  

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 
 

ถนนกว้าง  5 
เมตร ยาว 
1,750  เมตร 
 

2,562,900 2,562,900 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 

 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ทิศเหนือโรงเรียนบ้านกาเกาะ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5   
เมตร ยาว  500  
เมตร 
 

1,465,100 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ –  
หมู่ที่ 10 บ้านขยอง  

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กบัประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5   
เมตรยาว 1,600    
เมตร 
 

1,406,000 - 1,640,400 1,640,400 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล .หมู่
ที่ 1  บ้านตาอออง –  
อ่างอ าปึล  

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5   
เมตร ยาว  640   
เมตร 
 

1,875,300 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 12  บ้านใต้ฆ้อง –   
หมู่ที่ 5  บ้านแจรน 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร  

ถนนกว้าง   5   
เมตร  ยาว   
2,195   เมตร 
  

4,214,400 2,214,400 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่  4  บ้านจันรม – บ้าน 
ปจิก  

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5  
เมตร ยาว  78  
เมตร 
 

223,400 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 



ข้อควำมเดิม   (จำกแผนเพิ่มเติม )   
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

3 โครงการยกระดับ 
ถนนดิน เส้นบ้านนายชาตรี  
หมู่ที่ 5 – สามแยกตะวันตก 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  7   
เมตร  ยาว  362  
เมตร 
 
 

44,600 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

4 โครงการยกระดับถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก เส้นบ้านนายวัชระ 
เหลือดี – ถนน คสล.  หมู่ที่ 8 
บ้านเสกแอ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  4   
เมตร  ยาว  130  
เมตร 
 
 

46,800 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการยกระดับถนนดิน เส้น
นานายส าลี  วิวาห์สุข – นานาย
ยนต์  ไหมทอง  หมู่ที่ 11  
บ้านโนนจิก 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  6   
เมตร ยาว  315  
เมตร 
 
 

55,600 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม 
ลงหินคลุกเส้นนานายส าลี  
วิวาห์สุข- บ้านโนนจิก  
หมู่ที่ 11 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  3   
เมตร ยาว  872  
เมตร 
 
 

207,600 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการฟื้นฟูผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติก เส้นจากสี่แยก 
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 – ถนน
คอนกรีตหมู่ที่ 16 บ้านผักไหม 
 
 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง   4   
เมตร ยาว  225  
เมตร 
 

1,237,500 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
คุ้มบัวแดง หมู่ที่ 3 –บ้านโชค  
หมู่ที่  14 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5   
เมตร ยาว  100  
เมตร 
 

293,600 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม   
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ข้อควำมเดิม 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2 โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน   
หมู่ที่ 9  บ้านกาเกาะ 
 
 

เพ่ือขยายเขต
ประปา 
หมู่บ้านให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง 
และสะอาด 
 

ยาว  5,147  
เมตร 

455,800 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
  หมู่ที่  13 บ้านแสงทรัพย์ 
หมู่ที่  15  บ้านแสงตะวัน 
 

เพ่ือขยายเขต
ประปา 
หมู่บ้านให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง 
และสะอาด 

ยาว  6,000  
เมตร 

784,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่  11 บ้านโนนจิก 
 

เพ่ือขยายเขต
ประปา 
หมู่บ้านให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง 
และสะอาด 

ยาว  1,000  
เมตร 

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านจันรม 
 

เพ่ือขยายเขต
ประปา 
หมู่บ้านให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง 
และสะอาด 

ยาว  1,000  
เมตร 

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1  แผนงาน การเกษตร 

ข้อควำมเดิม 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการขุดลอกห้วยตะยึง   
หมู่ที่ 2 บ้านจังเอิญโค 
 

- เพ่ือระบายน้ า  
- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า 
ใช้อย่างพอเพียง  

ช่วงที่  1 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 364 เมตร 
ลึก  2.50  เมตร 

ช่วงที่  2 
กว้าง 10 เมตร  
ยาว 388 เมตร 
ลึก  3.00  เมตร 

ช่วงที่  3 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 520 เมตร 
ลึก  2.50  เมตร 

600,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคลอง ทิศตะวันตก 
หมู่ที่ 7 บ้านอังกัญ 

- เพ่ือระบายน้ า 
- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 318  เมตร 

253,100 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
    1. ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         1.1 แผนงำน สาธารณสุข  

ข้อควำมเดิม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (หน้า 215 ล าดับที่ 1) 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการคุมก าเนิดสุนัข
และแมว 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัข
และแมวและ
เพ่ือป้องกัน
ปัญหาสุนัขและ
แมวจรจัด 

16 หมู่บ้าน 75,000 
 
 

65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

สัตว์
กลุ่มเป้าหมา
ยไดร้ับ
บริการฉีด
วัคซีนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
จ านวนสัตว์
ที่ข้ึน
ทะเบียน
ขอรับบริการ
ทั้งหมด 

สามารถ
ป้องกันและ
ลดการแพร่
ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้า/ป้องกัน
ปัญหาสุนัข 
แมวจรจัด 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ  ผ 01 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 
 

เพื่อเป็นเงิน
อุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข เช่น  
1.โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์
2.โครงการสืบ
สานพระราช
ปณิธานสมเดอจย่า 
ต้านภัยมะเรองเต้า
นม 
3.การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
ของสมเดอจ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
4.การปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเดอก
ของสมเดอจ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

อุดหนุนเงินให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 
16 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 เพื่อ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 3 
โครงการ 

320,000 
 
 

320,000 
 

- - 
 
 

คณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 16 หมู่บ้านได้รับ
เงินอุดหนุน หมู่บ้านละ 
20,000 เพื่อด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย
หมู่บ้านละ 3 โครงการ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การ
ด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 
ของ
คณะกรรมการ
หมู่แต่ละ
หมู่บ้าน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 



สยามบรมราช
กุมาร ี
5.การส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเดอกของ
สมเดอจพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
6.การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเดอจพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
7.การควบคุมโรค
มาลาเรีย ของ
สมเดอจพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
8.การพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเดอจ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช



กุมาร ี
9.การตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเดอจพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมาร ี
10.โครงการช่วย
ลดการติดเอดส์
จากแม่สูลู่ก
สภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวร
ราชาทินัตดามาต ุ
11.โครงการ
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนา
พรรณวดี หรือ
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         1.1 แผนงาน งบกลาง  

ข้อควำมเดิม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (หน้า 225 - 226 ล าดับที่ 1 - 3) 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการสงเคราะห์เงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีรายได้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลตาออองทุก
คนที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

13,000,000 
 
 

13,200,000 
 

13,400,000 
 

13,600,000 
 

ผู้สูงอายุที่มี
สิทธิฯ ไดร้ับ
เงนิเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ครบถ้วนทุก
ราย 

ผู้สูงอายุมี
รายได้
สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์เงิน
เบี้ยความพิการ   
 
 

เพ่ือให้คนพิการ
มีรายได้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

คนพิการใน
ต าบลตาออองทุก
คนที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2,960,000 
 

2,980,000 3,000,000 
 

3,020,000 
 

คนพิการที่มี
สิทธิฯ ไดร้ับ
เงินเบี้ย
ความพิการ
ครบถ้วนทุก
ราย 

คนพิการมี
รายได้
สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         1.1 แผนงาน งบกลาง  

ข้อควำมเดิม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (หน้า 38 ล าดับ 1) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอออง 
 
 

เพ่ือเป็นเงิน
สมทบส าหรับ
กองทุนด าเนิน
กิจกรรม
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
และการ
รักษาพยาบาล
ขั้นปฐมภูมิที่
จ าเป็นต่อ
สุขภาพและการ
ด ารงชีวิต 

สมทบเงิน
งบประมาณไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของ
ค่าบริการ
สาธารณสุขที่
ได้รับจาก
ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
หรือตาม
ประกาศของ
คณะกรรมการ
หลักประกัน
สุขภาพฯ
ก าหนด 

 270,000 
 
 

270,000 
 

270,000 
 

กองทุนได้รับเงินสมทบ
จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอออง เพ่ือ
น าไปด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคฯ ให้
ประชาชนในพื้นท่ีไม่
น้อยกว่าอัตราขั้นต่ าที่
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติประกาศ
ก าหนด 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพ 
ป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
และการ
รักษาพยาบ
าลขั้นปฐม
ภูมิที่จ าเป็น
ต่อสุขภาพ
และการ
ด ารงชีวิต 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
ข้อควำมเดิม 

 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 
2560 
(ปี 61 : จ านวน 2 
เครื่อง) 
(ปี 63 : จ านวน 1 
เครื่อง) 
(ปี 64 : จ านวน 1 
เครื่อง) 

32,000 
 

- 
 

16,000 
 

16,000 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ 08 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  

ส ำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ข้อควำมที่เปลี่ยนแปลง 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการยกระดับถนนดิน 
ช่วงที่ 1  
เส้นนานางส ารอย  เหมาะ
หมาย – สามแยก อบต. ตาอออง 
ช่วงที่ 2  
เส้นนานายหวน  – นานาง
วัฒนา 
 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ช่วงที่ 1  
ถนนกว้าง 8  
เมตรยาว  821 
เมตร 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 
ช่วงที่ 2  
ถนนกว้าง 5  
เมตรยาว  253 
เมตร 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

240,800 470,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

แบบ  ผ 01 



 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนางบุญเยอน – เส้นบา้น
นางมยุรี  ควรหาญ   หมู่ที่ 1  
บ้านตาอออง 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 4.00  
เมตร ยาว   
47.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

471,800 103,400 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

3 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
บ้านนางจวบ ไชยหาญ – นา
นายสุคม  ใจหนึ่ง  หมู่ที่ 1 
บ้านตาอออง 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร  ยาว 
400.00 เมตร   
สูง 0.60  เมตร    

78,200 78,200 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านจังเอิญโค – โรงเรียน
บ้านตาอออง  หมู่ที่ 2 บ้าน
จังเอิญโค 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 
531.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

- 1,170,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทิศตะวันออกหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านจังเอิญโค 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5.00
เมตร  ยาว 
739.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 1,033,000 1,000,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายบุญรอบ จอกแก้ว 
–หมู่ที่ 3  บ้านยาง  ถนนบ้าน
ปรึง    

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5.00  
เมตร  ยาว   
1,392.00  
เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

299,000 1,000,000 1,400,000 1,420,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการยกระดับถนนดิน
ยกระดับจากห้วยกุด  หมู่ที่ 5 – 
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยา
คาร 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ช่วงที ่ 1  
ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 
878.00 เมตร   
สูง 0.80   
ช่วงที ่ 2  
ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 
899.00 เมตร   
สูง 0.80    

442,100 442,100 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นบ้านนายจ านวน 
หมู่ที่ 5 บ้านแจรน 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  4.00 
เมตร  ยาว   
587.00   เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

738,650 200,000 650000 650,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

9 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
แยกบ้านนางอรชร –
ถนนลาดยาง – ป่าช้า 
หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 
1,400.00 เมตร 
สูง 0.60 เมตร 

210,200 210,200 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
บ้านนายพลวย – ถนนป่าช้า 
(ออกสู่ถนนลาดยาง) 
หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กบัประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร 
สูง 0.60 เมตร 

- - 336,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

11 โครงการยกระดับถนนดิน  
ช่วงที่ 1   
เส้นบ้านนายดัน – นานาย 
เอกภูมิ   
ช่วงที่ 2    
เส้นบ้านนางเกษร – นานาง 
บัวบาน  หมูท่ี่ 6 บ้านปราสาท 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ช่วงที่ 1  
เส้นบ้านนายดัน 
– นานายเอกภูมิ  
ขนาดกว้าง  
7.00 เมตร ยาว 
824.00 เมตร 
สูง 0.60 เมตร 
ช่วงที่ 2 
 ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 
197.00 เมตร 
สูง 0.60 เมตร 
เส้นบ้านนางเกสร 
– นาบางบัวบาน 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 
6  บ้านปราสาท 

211,800 211,800 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
คุ้มตรม – เส้นบ้านนายเชิญ  
อุไร  หมู่ที่ 7 บ้านอังกัญ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง 5.00  
เมตร ยาว   
569.00   เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

963,500 496,850 800,000 800,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายสมชาย – เส้นบ้าน 
นายสนาน หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ   

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ช่วงที่ 1   
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 
355.00 เมตร    
หนา 0.15  เมตร 
ช่วงที่ 2   
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 
150.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ช่วงที่ 3   
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 
92.00 เมตร    
หนา 0.15  เมตร        

560,900 560,900 631,500 631,500 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
กระท่อมนายเบื้อง – นานาง 
ทวม  หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ   

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง   
6 .00 เมตร ยาว 
750.00 เมตร 
สูง0.80 เมตร 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

173,600 173,500 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนางนิภา – เส้นบ้าน
นางสิรินดา  หมู่ที่ 10  
บ้านขยอง 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 
204.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร    

713,400 450,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์ประชา
วิทยาคาร 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 
359.00 เมตร    
หนา 0.15  เมตร 

299,000 533,700 495,000 495,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านปรีง หมู่ที่ 14 – หมู่ที่ 3 
บ้านยาง 
 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว
1,392.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร   

888,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

18 โครงการยกระดับถนนดินเส้น
โรงอิฐ – คุ้มโคกกลาง   
หมู่ที่ 14 บ้านปรีง 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ช่วงที่ 1  
ขนาดกว้าง  6 .00 
เมตร ยาว 330.00 
เมตร สูง 0.60 
เมตร      
ช่วงที่ 2  
ขนาดกว้าง  6 .00 
เมตร ยาว 590.00 
เมตร  สูง 0.60 
เมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

221,600 400,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน –  
บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 9 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 
847.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร   

1,464,600 1,000,000 1,330,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านผักไหม – คุ้มหนองปรือ  
หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5  
เมตร  ยาว  205  
เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

1,459,500 365,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
หมู่ที่ 14 – อบต. ตาอออง  

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 
 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 
1,636.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร   

2,562,900 2,500,000 2,500,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ทิศเหนือโรงเรียนบ้านกาเกาะ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 
485.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร   

1,465,100 1,334,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ –  
หมู่ที่ 10 บ้านขยอง  

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ถนนกว้าง  5   
เมตร  ยาว 
1,093    เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,406,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
หมู่ที่ 1  บ้านตาอออง –  
อ่างอ าปึล  

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 
185.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร   

1,875,300 510,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 12  บ้านใต้ฆ้อง –   
หมู่ที่ 5  บ้านแจรน 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร  

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 
1,497.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร    

4,214,400 2,000,000 2,120,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่  4  บ้านจันรม – บ้าน 
ปจิก  

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 
72.00 เมตร   
หนา 0.15  เมตร  

223,400 200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 



ข้อควำมที่เปลี่ยนแปลง  (จำกแผนเพิ่มเติม)     

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

27 โครงการยกระดับ 
ถนนดิน เส้นบ้านนายชาตรี  
หมู่ที่ 5 – สามแยกตะวันตก 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 
387.00 เมตร   
สูง 0.40  เมตร   

44,600 89,200 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการยกระดับถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก เส้นบ้านนายวัชระ 
เหลือดี – ถนน คสล.  หมู่ที่ 8 
บ้านเสกแอ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 
130.00 เมตร   
สูงเฉลี่ย 0.30  
เมตร ลงหินคลุก
ขนาดกว้าง 3.00  
เมตร หนาเฉลี่ย   
0.10 เมตร 

46,800 51,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการยกระดับถนนดิน  
พร้อมลงหินคลุก  เส้นนานาย
ส าลี  วิวาห์สุข   - บ้านโนนจิก  
หมู่ที่  11    
 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  6.00 
เมตร  ยาว 
315.00 เมตร   สูง 
0.60  เมตร  
พร้อมลงหินคลุก  
ขนาดกว้าง  3  
เมตร  ยาว  1,187 
เมตร หนาเฉลีย่  
0.10  เมตร  

55,600 350,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

30 โครงการฟื้นฟูผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติก เส้นจากสี่แยก 
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 – ถนน
คอนกรีตหมู่ที่ 16 บ้านผักไหม 
 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 
259.00 เมตร   
หนา 0.05  เมตร 

1,237,500 1,000,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
คุ้มหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 –บ้าน
โชค  หมู่ที่  14 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 
1,050.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
   

293,600 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม   
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ข้อควำมที่เปลี่ยนแปลง 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน   
หมู่ที่ 9  บ้านกาเกาะ 
 
 

เพ่ือขยายเขต
ประปา 
หมู่บ้านให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง 
และสะอาด 
 

รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
ตาออองก าหนด   
ยาว 5,147 เมตร 

455,800 455,800 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 8  บ้านเสกแอ 
 

เพ่ือขยายเขต
ประปา 
หมู่บ้านให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง 
และสะอาด 
 

รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
ตาออองก าหนด   
ยาว 2,373 เมตร 

154,900 155,900 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

3 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
  หมู่ที่  13 บ้านแสงทรัพย์ 
หมู่ที่  15  บ้านแสงตะวัน 
 

เพ่ือขยายเขต
ประปา 
หมู่บ้านให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง 
และสะอาด 

รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
ตาออองก าหนด   
ยาว 6,000 เมตร 

784,000 1,000,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่  11 บ้านโนนจิก 
 

เพ่ือขยายเขต
ประปา 
หมู่บ้านให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง 
และสะอาด 

รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
ตาออองก าหนด 
ยาว 1,000 เมตร 

100,000 100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านจันรม 
 

เพ่ือขยายเขต
ประปา 
หมู่บ้านให้
ประชาชน 
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั่วถึง 
และสะอาด 

รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
ตาออองก าหนด   
ยาว 1,000 เมตร 

100,000 100,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิม 
 1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1  แผนงาน การเกษตร 

ข้อควำมที่เปลี่ยนแปลง 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการขุดลอกห้วยตะยึง   
หมู่ที่ 2 บ้านจังเอิญโค 
 

- เพ่ือระบายน้ า  
- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ า ใช้อย่างพอเพียง  

ช่วงที่ 1   
ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  
ยาว 364 เมตร  ลึก 
2.50 เมตร    
ช่วงที่ 2   
ขนาดกว้าง   
8 .00 เมตร  ยาว 
368.00 เมตร  
ลึก 2.50 เมตร  
ช่วงที่ 3  
 ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  
ยาว 127.00 เมตร  ลึก 
2.50 เมตร   
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

600,000 2,000,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคลอง ทิศ
ตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านอัง
กัญ 

- เพ่ือระบายน้ า 
- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 318.00 เมตร 

253,100 253,100 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร/
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
    1. ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         1.1 แผนงำน สาธารณสุข  

ข้อควำมที่เปลี่ยนแปลง 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (หน้า 215 ล าดับที่ 1) 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดอจ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 
 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมว  

16 หมู่บ้าน 75,000 
 
 

65,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

สัตว์
กลุ่มเป้าหมา
ยไดร้ับ
บริการฉีด
วัคซีนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
จ านวนสัตว์
ทีข่ึ้น
ทะเบียน
ขอรับบริการ
ทั้งหมด 

สามารถ
ป้องกันและ
ลดการแพร่
ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้า 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



  
 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 
  

เพ่ือเป็นเงิน
อุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข เช่น  
1.โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
2.โครงการสืบ
สานพระราช
ปณิธานสมเดอจย่า 
ต้านภัยมะเรองเต้า
นม 
3.การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
ของสมเดอจ

อุดหนุนเงินให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 
16 หมู่บ้าน ๆ 
ละ 20,000 
เพ่ือด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อย
หมู่บ้านละ 3 
โครงการ 

320,000 
 
 

320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 
 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จ านวน 16 หมู่บ้าน
ได้รับเงินอุดหนุน 
หมู่บ้านละ 20,000 
เพ่ือด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย
หมู่บ้านละ 3 โครงการ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมา
ยของ
โครงการ
ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
ด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 
ของ
คณะกรรมก
ารหมู่แต่ละ
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 



พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
4.การปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเดอก
ของสมเดอจ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
5.การส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเดอกของ
สมเดอจพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
6.การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเดอจพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช



กุมารี 
7.การควบคุมโรค
มาลาเรีย ของ
สมเดอจพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
8.การพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเดอจ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
9.การตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเดอจพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 
10.โครงการช่วย
ลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย 



พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสม 
สวลี พระวร
ราชาทินัตดามาตุ 
 
11.โครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
To be number 
one (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี หรือ
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         1.1 แผนงาน งบกลาง  

ข้อควำมที่เปลี่ยนแปลง 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (หน้า 225 - 226 ล าดับที่ 1 - 3) 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการสงเคราะห์เงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีรายได้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลตาออองทุก
คนที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้น 

13,000,000 
 
 

14,000,000 
 

15,000,000 
 

16,000,000 
 

ผู้สูงอายุที่มี
สิทธิฯ ไดร้ับ
เงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ครบถ้วนทุก
ราย 

ผู้สูงอายุมี
รายได้
สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์เงิน
เบี้ยความพิการ   
 
 

เพ่ือให้คนพิการ
มีรายได้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

คนพิการใน
ต าบลตาออองทุก
คนที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

2,960,000 
 

3,9000,000 5,000,000 
 

6,000,000 
 

คนพิการที่มี
สิทธิฯ ไดร้ับ
เงินเบี้ยความ
พิการครบถ้วน
ทุกราย 

คนพิการมี
รายได้
สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ  ผ 01 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         1.1 แผนงาน งบกลาง  

ข้อควำมที่เปลี่ยนแปลง 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (หน้า 38 ล าดับ 1) 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

3 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอออง 
 
 

เพ่ือเป็นเงิน
สมทบส าหรับ
กองทุนด าเนิน
กิจกรรม
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
และการ
รักษาพยาบาล
ขั้นปฐมภูมิที่
จ าเป็นต่อ
สุขภาพและการ
ด ารงชีวิต 

สมทบเงิน
งบประมาณไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของ
ค่าบริการ
สาธารณสุขที่
ได้รับจาก
ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
หรือตาม
ประกาศของ
คณะกรรมการ
หลักประกัน
สุขภาพฯ
ก าหนด 

270,000 
 
 

270,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

กองทุนได้รับเงินสมทบ
จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอออง เพ่ือ
น าไปด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคฯ ให้
ประชาชนในพื้นท่ีไม่
น้อยกว่าอัตราขั้นต่ าที่
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติประกาศ
ก าหนด 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพ 
ป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
และการ
รักษาพยาบ
าลขั้นปฐม
ภูมิที่จ าเป็น
ต่อสุขภาพ
และการ
ด ารงชีวิต 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
ข้อควำมที่เปลี่ยนแปลง 

 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหา
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(ปี 61 : จ านวน 2 
เครื่อง) 
(ปี 62 : จ านวน  1  
เครื่อง) 
(ปี 63 : จ านวน 1 
เครื่อง) 
(ปี 64 : จ านวน 1 
เครื่อง) 

32,000 
 

18,000 
 

18,000 18,000 ส านักปลัด 

แบบ  ผ 01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 

เรื่อง  กำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)   เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  2) 
 

******************************* 
อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561   ประกอบมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอออง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  (ครั้งที่  1/2562)  เมื่อวันที่  21  เดือน มกราคม  พ.ศ.2562    มีมติ
เหอนชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอออง 
 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง   จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2564)  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2)  เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป 
    ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

 
(นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอออง 
 

 
 


