
-๒๒๒- 
ก. ประเด็นการพัฒนาที่  ๕  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕   การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ๑.๑ แผนงาน   บริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ 
 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร์ 

เพื่อจัดกิจกรรม 
สาธารณกุศลและ
ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาด 
 

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 
อุดหนุน 
เหล่ากาชาด
จังหวัด
สุรินทร์ 
 

๒ โครงการจ้างเหมาบริการ
ออกแบบและตกแต่งห้องเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
ด้านร่างกาย-
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ แห่ง 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ แบบประเมิน
พัฒนาการ
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กมีพัฒนา
ทั้ง ๔ ด้าน 

-กองช่าง 

-กองการ 

ศึกษาฯ 

 

๓ โครงการจ้างเหมาบริการส ารวจ
แผนที่และจัดท าข้อมูลพื้นที่ระดับ
หมู่บ้าน, ต าบล และข้อมูลจัดท า
แผนที่ภาษี 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ต าบลและได้ข้อมูล
ที่เป็นจริงน ามา
วิเคราะห์ในการ
พัฒนา 
 

จ านวน  ๑๖  
หมู่บ้าน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนใน
ต าบลได้รับ
ประโยชน์ 

-กองช่าง 
-กองคลัง 

รวม ๓  โครงการ - - ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ - - - 
 



แบบ  ผ. ๐๒ 

 

                  -๒๒๓- 

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๔๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก. ประเด็นการพัฒนาที่  ๕  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕   การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านคุณภาพชีวิต  
 ๑.๑ แผนงาน   การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งลูกกรงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อป้องกันการสูญ
หายของทรัพย์สิน
ทางราชการ 

จ านวน ๔ แห่ง 
ศพด. บ้านยาง 
ศพด. บ้านแสง
ทรัพย์ – แสง
ตะวัน 
ศดว. พิฤกทักษิณ 
ศพด.บ้านโนนจิก 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๔ 
แห่ง 

มีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๒ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ทั้ง ๔ ด้าน 
 

ศพด. ๔  แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจ 

เด็กมีพัฒนาการ
และเรียนรู้จาก
การเล่น 

กอง
การศึกษาฯ 
 

 



 

-๒๒๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการจัดซ้ือและสมทบอาหาร
เสริม (นมโรงเรียน) 

เพื่อส่งเสริมทาง
ภาวะโภชนาการ
ที่ดี 

เด็กจากโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
จ านวน ๙ แห่ง 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ โรงเรียน  
๙ แห่ง 

เด็กได้รับ
โภชนาการที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๔ โครงการจัดซ้ือและสมทบอาหาร
เสริม (นมโรงเรียน) 
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมทาง
ภาวะโภชนาการ
ที่ดี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน  ๔
แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
จ านวน   
๔ แห่ง 
 

เด็กได้รับ
โภชนาการที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๕ โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน  ๔ 
แห่ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
จ านวน   
๔ แห่ง 

หลักสูตร
สถานศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๖ โครงการส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส เพื่อจัดระบบการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองการศึกษาฯ 
และ ศพด. ๔ 
แห่ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการพึง
พอใจ 

บุคลากรมี
ความรู้และ
พัฒนาระบบ
การจัดการ ๕ ส 
ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

 



 

-๒๒๕- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการบริหารและนิเทศ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก
เล็ก ทั้ง ๔ ด้าน 

ศพด. ๔ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการและการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 

กอง
การศึกษาฯ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๘ โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อป้องกันยุง ศพด. ๔  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด. ๔ แห่ง เด็กได้รับการ 
ป้องกันจากโรค
ไข้เลือดออก 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ศพด. ๔ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศพด. ๔ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

๑๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อผลักเข้า
บัญชีสถานศึกษา 
ของ อบต.  

ศพด. ๔ แห่ง ๘๓๐,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ศพด. ๔ แห่ง ศพด. บริหาร
จัดการตาม
ภารกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 



-๒๒๖- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดสร้าง
อาคารและ
สิ่งแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะและ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
 

จ านวน  ๔  แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศพด. ๔  แห่ง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

๑๒ 
 

ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.  

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ 
โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. จ านวน  ๙ 
แห่ง 

๓,๙๓๐,๐๐๐ ๓,๙๓๐,๐๐๐ ๓,๙๓๐,๐๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐ จ านวน  
๙ แห่ง 

เด็กได้รับ
โภชนาการ 
ที่ดี 

๑ โรงเรียน 
บ้านตาอ็อง 
๒. โรงเรียน 
บ้านจันรม 
๓.โรงเรียน 
บ้านแจรนฯ 
๔.โรงเรียน 
บ้านปราสาทฯ 
๕.โรงเรียน 
บ้านใต้ฆ้องฯ 
๖.โรงเรียน 
เสกวิทยาคม 
๗.โรงเรียน 
บ้านขยอง 
๘.โรงเรียน 
บ้านกาเกาะ 
๙.โรงเรียน 
บ้านอังกัญฯ 



-๒๒๗- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ 
 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด  

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

ศพด.  ๔  แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศพด. 
จ านวน  
๔ แห่ง 

เด็กได้รับ
โภชนาการที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๑๔ โครงการจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคารสถานที่และ
งานอ่ืนๆทั่วไป 

เพื่อรักษาความ
สะอาดอาคาร
สถานที่ 

-ศพด. ๔ แห่ง 
-จ านวน  ๔  คน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ภายในอาคาร
เรียนและ
ภายนอกอาคาร
เรียนมีความ
สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๑๕ โครงการส่งเสริมทักษะส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ
ส าหรับเด็กเล็ก 

ศพด. ๔ แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก
เล็กที่เข้าร่วม 

กระตุ้นผู้สอน
และผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาการ
สอนให้
สอดคล้องกับ
ความสนใจและ
พัฒนาการเด็ก
เล็ก 
 

กอง
การศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 



-๒๒๘- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖ โครงการห้องสมุดท้องถิ่น 
รักการอ่าน 

-เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการ
อ่านของ
ประชาชนใน
ชุมชน 
-เพื่อเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้
แก่ประชาชน 
และอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 

ศพด. จ านวน  
๔  แห่ง  ชุมชน  
๑  แห่ง  มีวัสดุ  
เช่น หม้อแปลง
ไฟฟ้า  หนัง 
สือพิมพ์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
เขาร่วม
โครงการพึง
พอใจ
ประชาชน  
เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
ส่งเสริมเรื่อง
การอ่านเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนทั่วไป
มีนิสัยรักการ
อ่านและได้รับ
โอกาสทางการ
การศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
และ  ศพด.  
๔  แห่ง 
ชุมชน  ๑  
แห่ง 

๑๗ โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคลากรประจ าห้องสมุดท้องถิ่น
รักการอ่าน 

เพื่อจ้างพนักงาน
มาดูแลและ
บริการห้องสมุด
ประชาชน 

จ านวน  ๑  คน ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๑๘ โครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนการจัดการเรียนการสอน/
แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ
สอน 

แผนการสอนที่
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
เล็ก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
แผนการสอน
ที่ส่งเสริม
พัฒนาการ 

กระตุ้นให้ผู้สอน
เกิดขวัญก าลังใจ
ในการจัดการ
เรียนการสอนท่ี
หลากหลายและ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้ท่ีน่าสนใจ
และพัฒนา
ทักษะเด็กเล็กได้
ตามนโยบายรัฐ 

กอง
การศึกษา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 



-๒๒๙- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ศพด.บ้านยาง  
หมู่ที่  ๓  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
บริการประชาชน
และเพื่อ
ประกอบ
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

ศพด. บ้านยาง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
นักเรียนได้ใช้
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

-กอง
การศึกษา 
-กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตู
เปิดปิดทางเข้าออก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนจิก 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และความ
ปลอดภัยของ
เด็กเล็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านโนนจิก   
หมู่ที่.๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความ
ปลอดภัยของ
เด็กเล็กและ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการไม่
สูญหาย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย 

-กองช่าง 
-กองการ 
ศึกษาฯ 
 

๒๑ โครงการติดตั้งรางน้ าฝน เพื่อรองรับน้ าฝน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 
 ๔ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดการ
น้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคภายใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

มีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

-กองช่าง 
-กองการ 
ศึกษาฯ 
 

 



-๒๓๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒ โครงการก่อสร้างฐานคบเพลิง เพื่อใช้ในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา 

สนามกีฬา 
ตาอ็อง 
สเตเดียม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
แห่ง 

มีฐานคบเพลิงที่
แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

-กองช่าง 
-กองการ 
ศึกษาฯ 
 

๒๓ โครงการจัดซ้ือมูลดินถมพร้อม
ปรับเกรดระดับพื้นที่ 

เพื่อปรับพื้นที่ให้
ได้ระดับ 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยางและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนจิก 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ 

มีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
กลางแจ้ง
เพิ่มขึ้น พื้นที่ได้
ระดับเหมาะสม 
 

-กองช่าง 
-กองการ 
ศึกษาฯ 
 

๒๔ โครงการก่อสร้างลานเวที  เพื่อจัดกิจกรรม
นันทนาการใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
ทั้ง ๔ แห่ง 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรม
วันส าคัญ
ต่างๆ 
 

เด็กมีพื้นที่
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

-กองช่าง 
-กองการ 
ศึกษาฯ 
 

๒๕ โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล
พร้อมวางระบบประปา 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภค -บริโภค 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนจิก 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยาง 
ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์
วัดพิฦกทักษิณ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

มีน้ าใช้อุปโภค-
บริโภค 

-กองช่าง 

-กองการ 

ศึกษาฯ 

 

รวม ๒๕  โครงการ - - ๑๒,๓๘๒,๐๐๐ ๑๒,๓๘๒,๐๐๐ ๑๒,๓๘๒,๐๐๐ ๑๒,๓๘๒,๐๐๐ ๑๒,๓๘๒,๐๐๐ - - - 
 



-๒๓๑- 
ก. ประเด็นการพัฒนาที่  ๕  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕   การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านคุณภาพชีวิต  
 ๑.๑ แผนงาน   สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและ
แมว  

๑๖ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สัตว์
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการ
ฉีดวัคซีนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของ
จ านวนสัตว์ที่
ขึ้นทะเบียน
ขอรับบริการ
ทั้งหมด 
 

สามารถป้องกัน
และลดการแพร่
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ส านักปลัด 

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

๑๖ หมู่บ้าน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ อัตราการเกิด/
การระบาด
ของโรคลดลง
หรือไม่เพิ่มขึ้น 

สามารถ
ป้องกัน/แก้ไข/
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกได้ 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ส านักปลัด 

 

 



-๒๓๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดใน
สัตว์หรือคน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
อุบัติใหม่หรือโรค
ระบาดในสัตว์หรือ
คน 

๑๖ หมู่บ้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อัตราการเกิด/
การระบาด
ของโรคลดลง
หรือไม่เพิ่มขึ้น 

สามารถ
ป้องกัน/แก้ไข/
ควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่หรือโรค
ระบาดในสัตว์
หรือคนได้ 
 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ส านักปลัด 

๔ เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
  

เพื่อเป็นเงิน
อุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข เช่น  
๑.โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 
๒.โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
  

อุดหนุนเงินให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่บ้าน ๆ 
ละ ๒๐,๐๐๐ เพื่อ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตาม
แนวทางระเบียบ
และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 
 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
จ านวน ๑๖ 
หมู่บ้านได้รับ
เงินอุดหนุน 
หมู่บ้านละ 
๒๐,๐๐๐ เพื่อ
ด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
ได้รับประโยชน์
จากการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ของ
คณะกรรมการ
แต่ละหมู่บ้าน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ส านักปลัด 
- คณะกรรม 
การหมู่บ้าน
แต่ละ
หมู่บ้าน  

 



-๒๓๓- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

  ๓.การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
๔.การปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ 
๕.การส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  

         

 



-๒๓๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

  ๖.การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
๗.การควบคุมโรค
มาลาเรีย ของ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

         

 

 



-๒๓๕- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

  ๘.การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
๙.การตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
๑๐.โครงการช่วย
ลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมส
วลี กรมหม่ืนสุทธ
นารีนาถ 
 

         

 



-๒๓๖- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

  ๑๑.โครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี หรือ
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

         

๕ โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็
อง 

เพื่อให้บริการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน แก่ 
ประชาชน และให้
ความช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุสา
ธารณภัยในพื้นที่
รับผิดชอบและ
ตามที่ร้องขอจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ 

สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้
ประสบเหตุสา
ธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้องและทัน
ต่อเหตุการณ์ 

๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนที่
รับบริการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
ได้รับบริการ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉินอย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

รวม ๕  โครงการ - - ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ - - - 



-๒๓๗- 
ก. ประเด็นการพัฒนาที่  ๕  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕   การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านคุณภาพชีวิต  
 ๑.๑ แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สวน
สุขภาพ 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการ
ออกก าลังกาย 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
๑๖ หมู่บ้าน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬา 
 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

๒ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
สนามกีฬา/ลานกีฬาหมู่บ้าน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการ
ออกก าลังกาย 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
๑๖ หมู่บ้าน 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑๖ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬา 
 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

๓ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสนาม
กีฬา 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการ
ออกก าลังกาย 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
๑๖ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สนามกีฬา 
อบต. ตาอ็อง 
จ านวน  
๒ แห่ง 

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนใน
การเล่นกีฬา 
 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

๔ โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
พร้อมปูพื้นบล็อกยางพารากัน
กระแทก 

เพื่อเป็นลาน
กิจกรรมกลางแจ้ง
ที่ปลอดภัย 
 

เด็กเล็ก ๒- ๕ ป ี
ศพด. ๓  แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็ก ๓ แห่ง 

มีสนาม / ลาน
กิจกรรม
กลางแจ้ง 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

 



-๒๓๘- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ที่  ๑   
บ้านตาอ็อง 

๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๒ บ้าน
จังเอิญโค 

๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๓  บ้าน
ยาง 

๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๔  บ้านจัน
รม 

๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 



-๒๓๙- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๕  
บ้านแจรน 

๔๙๔,๓๐๐ ๔๙๔,๓๐๐ ๔๙๔,๓๐๐ ๔๙๔,๓๐๐ ๔๙๔,๓๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ลานตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๖  บ้าน
ปราสาท 

๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ลานตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๗   
บ้านอังกัญ 

๑,๐๒๗,๑๐๐ ๑,๐๒๗,๑๐๐ ๑,๐๒๗,๑๐๐ ๑,๐๒๗,๑๐๐ ๑,๐๒๗,๑๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ลานตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๘   
บ้านเสกแอ 

๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ลานตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 



-๒๔๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ที่  ๙   
บ้านกาเกาะ 

๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ที่  ๑๐ 
บ้านขยอง 

๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ๑,๓๐๗,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๑๑  บ้าน
โนนจิก 

๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ที่  ๑๒  บ้าน
ใต้ฆ้อง 

๒๗๐,๕๐๐ ๒๗๐,๕๐๐ ๒๗๐,๕๐๐ ๒๗๐,๕๐๐ ๒๗๐,๕๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



-๒๔๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๑๓  บ้าน
แสงทรัพย์ 

๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่  ๑๔  
บ้านปรีง 

๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  หมู่ที่  ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ลานอเนกประสงค์
ไว้ประกอบ
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

หมู่ที่  ๑๕  บ้าน
แสงตะวัน 
 

๓๕๗,๙๐๐ ๓๕๗,๙๐๐ ๓๕๗,๙๐๐ ๓๕๗,๙๐๐ ๓๕๗,๙๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
อเนกประสงค์
ไว้ประกอบ
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่  ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ไว้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตรประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ที่  ๑๖  บ้าน
ผักไหม 

๕๐๐,๖๐๐ ๕๐๐,๖๐๐ ๕๐๐,๖๐๐ ๕๐๐,๖๐๐ ๕๐๐,๖๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีลาน
ตากข้าวไว้
ส าหรับตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 



-๒๔๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑ โครงการ ก่อสร้างลานกีฬา
โรงเรียนแสงทรพัย์ประชา
วิทยาคาร 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 
 

จ านวน  ๑  
แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑๔ 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีสนามกีฬา
ส าหรับออกก าลัง
กาย  และ
ประกอบกิจกรรม
ในหมู่บ้าน 

จ านวน  ๑  
แห่ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สนามกีฬา
ส าหรับออก
ก าลังกาย  
และประกอบ
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
หมู่บ้าน (โรงเรียนบ้าน
ขยอง)  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน  
นักเรียน  มีสนาม
กีฬาส าหรับออก
ก าลังกาย  และ
ประกอบกิจกรรม 

จ านวน  ๑  
แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน  
นักเรียนมี
สนามกีฬา
ส าหรับออก
ก าลังกาย  
และประกอบ
กิจกรรม 
 

กองช่าง 

รวม ๒๓  โครงการ - - ๑๓,๖๑๖,๔๐๐ ๑๓,๖๑๖,๔๐๐ ๑๓,๖๑๖,๔๐๐ ๑๓,๖๑๖,๔๐๐ ๑๓,๖๑๖,๔๐๐ - - - 
 



-๒๔๓- 
ก. ประเด็นการพัฒนาที่  ๕  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕   การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ๑.๑ แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมขยายผลการ
พัฒนาอาชีพเสริมด้านการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจพอเพียงแก่
เกษตรกร 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเสริมด้าน
การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจพอเพียง
แก่เกษตรกร 

เกษตรกรพื้นที่
ต าบล 
ตาอ็องที่สนใจ 
จาก 
๑๖ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

เกษตรกรได้รับ
การพัฒนา
อาชีพเสริมด้าน
การเลี้ยงสัตว์
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการอบรมขยายผลและ
พัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าว 

เพื่อเป็นการขยาย
ผลเสริมองค์ความรู้
ที่ทันสมัยและเสริม
ศักยภาพการผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าว
ให้แก่เกษตรผู้ปลูก
ข้าว 

เกษตรกรพื้นที่
ต าบล 
ตาอ็องที่สนใจ 
จาก 
๑๖ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวได้รับ
ความรู้ที่
ทันสมัยเสริม
ศักยภาพการ
ผลิตเมล็ด 
พันธ์ุข้าว 
 

ส านักปลัด 

 

 



-๒๔๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริมเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพื่อใช้จ่าย
ในชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนต าบล
ตาอ็อง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 

ส านักปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ  

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุหรือคน
พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายุหรือคน
พิการ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

ผู้สูงอายุหรือคน
พิการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม  

๕ โครงการอบรมเสริมความรู้สร้าง
คุณภาพชีวิตพิชิตโรคแก่ผู้สูงอายุ
หรือคนพิการ  

เพื่อเสริมความรู้
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่
ผู้สูงอายุหรือคน
พิการในการเฝ้า
ระวังป้องกันโรค
หรือรักษาโรค
อย่างเหมาะสม 
 

ผู้สูงอายุและคน
พิการ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้และ
ทักษะในการ
ป้องกันโรค มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 



-๒๔๕- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖ โครงการอบรมส่งเสริมจิตอาสา
พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือคน
พิการ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้กับผู้ดูแล
ผู้สูงอายุหรือคน
พิการ 

อาสาสมัคร/
ผู้ดูแล จาก ๑๖ 
หมู่บ้าน 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หรือคนพิการ
ได้รับทักษะ
ความรู้ในการ
ดูแลอย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น (อสบ.) 

เพื่อให้มี
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น (อสบ.) 
หรือ อสบ. ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ความรู้ 

อาสาสมัครฯ จาก 
๑๖ หมู่บ้าน 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 

มีอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น
ที่มีทักษะ
ความรู้  มี
จ านวนเพียงพอ
ต่อผู้รับบริการ 
 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ส านักปลัด 

๘ โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบล 
ตาอ็อง 

เพื่อให้มี
คณะกรรมการ/
คณะท างาน
ขับเคลื่อนศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลตาอ็อง 
 

มีการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบล
ตาอ็อง 

๘๐,๐๐๐๐ ๘๐,๐๐๐๐ ๘๐,๐๐๐๐ ๘๐,๐๐๐๐ ๘๐,๐๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 

มีการขับเคลื่อน
งานของศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบล
ตาอ็อง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 



-๒๔๖- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กเยาวชนต าบล 
ตาอ็อง 

เพื่อให้เด็ก/
เยาวชนได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
การเป็นผู้น าที่ดี/
ความรู้ด้านสิทธิ/
การปรับพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ
กาย อารมณ์และ
จิตใจ หรือการ
ส่งเสริมอาชีพ 

เด็ก/เยาวชนพื้นที่
ต าบลตาอ็อง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 

เด็กเยาวชน
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ความรู้การ
ด าเนินชีวิตเท่า
ทันต่อ
เหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม  

๑๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
 
 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เรียนรู้
เข้าใจทักษะการมี
ส่วนร่วมป้องกัน
หรือแก้ไขการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

เด็กเยาวชน/
ผู้ดูแลหรือ
ปกครองของเด็ก
เยาวชนในพื้นที่
ต าบลตาอ็อง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
เรียนรู้เข้าใจ
ทักษะการมี
ส่วนร่วม
ป้องกันหรือ
แก้ไขการ
ตั้งครรภ์ไม่
พร้อม 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม  

 

 



-๒๔๗- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 
 
 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เรียนรู้
เข้าใจผลกระทบ 
สิทธิหน้าที่ และ
กฎหมายคุ้มครอง 
เก่ียวกับความ
รุนแรง 

แกนน าเยาวชน/
ผู้น าชุมชน/
ผู้ปกครอง/
ตัวแทนครอบครัว
ในพื้นที่ต าบล 
ตาอ็อง 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
เรียนรู้เข้าใจ
ผลกระทบ สิทธิ
หน้าที่ และ
กฎหมาย
คุ้มครอง 
เก่ียวกับความ
รุนแรง 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม  

๑๒ โครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงวัย
ใส่ใจผู้สูงอายุ 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กายหรือสุขภาพใจ
ที่ดี 

ผู้สูงอายุในพื้นที่  
๑๖ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล
สุขภาพกาย
หรือสุขภาพจิต
ใจ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม  

๑๓ โครงการส่งเสริมการดูแลผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้
พิการหรือทุพพล
ภาพมีสุขภาพกาย
หรือสุขภาพใจที่ดี 

ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพใน
พื้นที่ ๑๖ หมู่บ้าน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ
ได้รับการดูแล
สุขภาพกาย/ใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม  

 



 

-๒๔๘- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลคนพิการหรือทุพพลภาพ 
 
 
 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
หรือพัฒนาการ
ดูแลคนพิการ 

คนพิการ/ผู้ดูแล
คนพิการ ในพื้นที่  
๑๖ หมู่บ้าน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจ 
 

คนพิการมี
ศักยภาพและ
ได้รับการดูแล 

กอง
สวัสดิการ
สังคม  

๑๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
 

เพื่อเสริมความรู้
และพัฒนา
ผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ  

คณะกรรมการ/
ผู้สูงอายุในพื้นที่  
๑๖ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจ 
 

คณะกรรมการ/
ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้และ
พัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม ๑๕  โครงการ - - ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - - 
 

 

 

 



-๒๔๙- 
ก. ประเด็นการพัฒนาที่  ๕  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕   การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านคุณภาพชีวิต  
 ๑.๑ แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดท าท าเนียบ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นข้อมูลภูมิ
ปัญญา 

ปราชญ์ชาวบ้าน  
๑๖ หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน  
๑๖ หมู่บ้าน 

มีหลักฐานแสดง
ฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๒ โครงการส่งเสริมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมรณรงค์
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 
 

๑๖ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมรณรงค์  
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพที่ดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๓ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร/ส.
อบต. จนท. อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการพึง
พอใจ 

สามารถน าไปใช้
ในวิตประจ าวัน
ได้ 
 

ส านักปลัด 

๔ โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ๑๖ 
หมู่บ้าน 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการพึง
พอใจ 

ศูนย์กีฬาต าบล
มีวัสดุอุปกรณ์
ให้บริหาร 

กอง
การศึกษาฯ 
 

 



-๒๕๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬาและรณ
รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

เด็ก  เยาวชน 
ประชาชน ๑๖ 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการพึง
พอใจ 

ประชาชนมีทักษะ
กีฬา มีความรู้
ความเข้าใจวินัย
กีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย และใช้เวลา
ว่างฝึกซ้อมไม่ไป
ม่ัวสุมยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 
 

๖ โครงการจัดส่งนักกีฬาทีม/กีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
การกีฬา 

เด็ก  เยาวชน 
ประชาชน ๑๖ 
หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีทักษะ
กีฬา มีความรู้
ความเข้าใจวินัย
กีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ 
 รู้อภัย  

กองการศึกษาฯ 
 

๗ โครงการส่งเสริมประเพณีแซน
โฎนตา 

เรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สืบสานอนุรักษ์ 

ชุมชน วัด 
โรงเรียน ใน
เขตพื้นที่ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการพึง
พอใจ 

สืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
 

รวม ๗  โครงการ - - ๙๔๐,๐๐๐ ๙๔๐,๐๐๐ ๙๔๐,๐๐๐ ๙๔๐,๐๐๐ ๙๔๐,๐๐๐ - - - 
 

 

 



-๒๕๑- 
ก. ประเด็นการพัฒนาที่  ๕  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕   การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านคุณภาพชีวิต  
 ๑.๑ แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
ต าบล 

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมต าบล 

จ านวน ๑ แห่ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน  
๑ แห่ง 

อนุรักษ์และ
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
เข้ามาเรียนรู้ใน
ศูนย์ 
 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

๒ 
 

โครงการก่อสร้างฐานรองภาชนะ
บรรจุน้ า 

เพื่อใช้เป็นฐานรอง
ภาชนะบรรจุน้ า
เพื่ออุปโภค  
บริโภค 

เด็ก ประชาชน 
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  
๔  แห่ง 

อนุรักษ์และ
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
เข้ามาเรียนรู้ใน
ศูนย์ 
 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

๓ โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนจิก 

เพื่อให้ ศพด. มีจุด
รองรับประชาชน  
ผู้มาติดต่อราชการ 
และมีจุดเผยแพร่
ข่าวสาร 

ศพด. บ้านโนนจิก
จ านวน ๑ แห่ง 
หมู่ที่  ๑๑ 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จ านวน  
๑  แห่ง 

ศพด. มีจุด
รองรับ
ประชาชน ผู้มา
ติดต่อราชการ 
และมีจุด
เผยแพร่
ข่าวสาร 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

 



-๒๕๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการต่อเติมกันสาดอาคาร
เรียน ศพด.  

เพื่อกันฝน กันแดด ศพด.  ๔  แห่ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน ๔ 
แห่ง 

ป้องกันอุบัติเหตุ
การลื่นล้ม  ตัว
อาคารไม่ได้รับ
ความเสียหาย
จากแดด ฝน 
 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

๕ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อบริการ
ประชาชนมาติดต่อ
ราชการ 

ศพด. ๔ แห่ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
มาติดต่องาน 
 

มีโรงจอดรถที่
เหมาะสม 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
 

๖ โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายประจ า
ต าบลตาอ็อง 
 
 

เพื่อก่อสร้างห้อง
เก็บรวบรวมขยะ
อันตรายประจ า
ต าบลตาอ็อง ที่ได้
เก็บรวบรวมมาจาก
จุดรวบรวมขยะ
อันตรายแต่ละ
หมู่บ้าน 
 

ห้องเก็บรวบรวม
ขยะอันตราย
ประจ าต าบล 
ตาอ็อง จ านวน ๑ 
ห้อง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีห้องเก็บ
รวบรวมขยะ
อันตราย
ประจ าต าบล
ตาอ็อง 
จ านวน ๑ 
ห้อง 

มีห้องเก็บ
รวบรวมขยะ
อันตรายประจ า
ต าบลตาอ็องที่
ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- กองช่าง 
- ส านักปลัด 
  

 

 

 



-๒๕๓- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล
ตาอ็อง 
 
 

เพื่อก่อสร้างห้อง
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ต าบลตาอ็อง ซ่ึง
เป็นองค์กรที่ได้รับ
การจัดตั้งและอยู่
ภายใต้การก ากับ
ดูแลโดยตรงของ
อบต.ตาอ็อง 
 

ห้องศูนย์พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชนต าบล 
ตาอ็อง จ านวน ๑ 
ห้อง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีห้องศูนย์
พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชนต าบล
ตาอ็อง 
จ านวน ๑ 
ห้อง 

อบต.ตาอ็องมี
ห้องส าหรับ
สนับสนุนการ
ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการของ
คณะท างาน
ศพค.ตาอ็อง  

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- กองช่าง 
  

๘ โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บ
พัสดุกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติมห้องเก็บพัสดุ
ของกองสวัสดิการ
สังคมให้ม่ันคง
ปลอดภัย เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงต่อเติม
ห้องเก็บพัสดุกอง
สวัสดิการสังคม ๑ 
ห้อง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ห้องพัสดุกอง
สวัสดิการ
สังคมได้รับ
การปรับปรุง
ต่อเติมให้
ม่ันคง
ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย ๑ 
ห้อง 
 

ห้องพัสดุกอง
สวัสดิการสังคม
ได้รับการ
ปรับปรุงต่อเติม
ให้ม่ันคง
ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

- กองช่าง 
- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
  

 

 



-๒๕๔- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลตาอ็อง 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ศูนย์ส าหรับจัด
กิจกรรมหรือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพให้ผู้สูงอายุ
ประจ าต าบล 
ตาอ็อง 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ๑ แห่ง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ มีการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
อาชีพ
ผู้สูงอายุต าบล
ตาอ็อง 
จ านวน ๑ 
แห่ง 
 

ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
อาชีพ 

- กองช่าง 
- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

๑๐ โครงการก่อสร้างเตาก าจัดขยะ
ทั่วไปของที่ท าการอบต.ตาอ็อง 

เพื่อใช้ในการ
จัดการขยะทั่วไปที่
เกิดขึ้นในบริเวณที่
ท าการอบต.ตาอ็อง 

เตาก าจัดขยะ
ทั่วไป ๑ แห่ง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ มีเตาก าจัด
ขยะทั่วไปที่
เกิดขึ้นใน
บริเวณที่ท า
การอบต. 
ตาอ็อง ๑ 
แห่ง 
 

บริเวณที่ท าการ
อบต.ตาอ็อง มี
ความสะอาด
เรียบร้อย  

- กองช่าง 
- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ส านักปลัด 
 

 

 

 



-๒๕๕- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้างที่กักกันสัตว์ 
(สุนัข/แมว) ชั่วคราว 

เพื่อใช้เป็นที่กักกัน
สัตว์ (สุนัข/แมว) 
จรจัดหรือสัตว์เฝ้า
ระวังโรคชั่วคราว 
ก่อนการส่งต่อ 
 

ที่กักกันสัตว์ 
(สุนัข/แมว) 
ชั่วคราว ๑ แห่ง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ มีที่กักกันสัตว์ 
(สุนัข/แมว) 
ชั่วคราว ๑ 
แห่ง 

 - สามารถ
ป้องกันโรคสุนัข
บ้า และควบคุม
สัตว์จรจัดได้ 

- กองช่าง 
- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ส านักปลัด 

๑๒ โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม สิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา 

เพื่อให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก
ส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและ
คนชราทั้งในและ
นอกอาคารของ 
อบต.ตาอ็อง 

สิ่งอ านวยความฯ 
ได้แก่ ที่จอดรถ/
ทางลาด/ ราว
จับ/ ลิฟต์/ 
อุปกรณ์
สัญญาณเสียง
และสัญญาณไฟ
แจ้งเตือนภัย/ 
ป้ายชื่อหรือป้าย
แสดงสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
ส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
และคนชรา เป็น
ต้น 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก
ส าหรับผู้
พิการหรือ
ทุพพลภาพ
และคนชรา
ทั้งในและ
นอกอาคาร
ของ อบต.
ตาอ็องที่
เหมาะสม
เพียงพอ 

 - ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและ
คนชรา มีสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกส าหรับ
การรับบริการ
จาก อบต. 
ตาอ็อง 

- กองช่าง 
- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

 



-๒๕๖- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ โครงการปรับปรุงอาคาร
พลังงาน 
 
 

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติมห้องพลังงาน
ให้ม่ันคงปลอดภัย 
ต่อการปฏิบัติงาน
และการบริการ
ประชาชน 

อบต.ตาอ็อง   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุงให้
ม่ันคง
ปลอดภัย  

ส านักงานได้รับ
การปรับปรุงให้
ม่ันคงปลอดภัย 
เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงาน
และการบริการ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

๑๔ โครงการปรับปรุงและต่อเติม
หอประชุมอเนกประสงค์ 
 

เพื่อใช้ในการ
จัดการ
ประชุมสัมมนา 
ของสมาชิกอบต.
และบริการ 
หน่วยงานและ
ประชาชนทั่วไป 
 

ปูพื้นกระเบื้อง 
อาคารหอประชุม 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

มีห้องประชุมไว้
ประชุม 
หรือประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 
 

กองช่าง 

 

 

 

 



-๒๕๗- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน อบต.ตาอ็อง 

เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติราชการ  
รับรอง และ
ประสานการ
ด าเนินงานกับ
บุคลากร  
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

จ านวน  ๑  หลัง  
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

ประสิทธิภาพใน
การบริหาร   
การอ านวยการ  
การปฏิบัติงาน
และการ
ให้บริการ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ า  อบต.ตาอ็อง 

เพื่อให้มีห้องน้ า 
ที่สะอาด  ถูก
สุขลักษณะ ไว้
ส าหรับบริการ
ประชาชน 
 

จ านวน  ๑  แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

มีห้องน้ าไว้ใช้  
และบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

-๒๕๘- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการปรับปรุงต่อเติม
โดมเวทีมวย 

เพื่อใชเ้ป็นอาคาร
ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย  ศูนย์  
อปพร. ศูนย์จิต
อาสาภัยพิบัติ 
จอดรถในงาน
ป้องกันฯ  เก็บ
อุปกรณ์งาน
ป้องกันฯ 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ตาอ็อง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
แห่ง 

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ส านักปลัด 
 

๑๘ โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ศาลากลางหมู่บ้าน   
หมู่ที่  ๘ 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีห้องน้ าไว้ใช้
เวลามีกิจกรรมใน
หมู่บ้าน 
อย่างสะดวก 

จ านวน  ๕  
ห้อง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
ห้องน้ าไว้ใช้เวลา
มีกิจกรรมใน
หมู่บ้าน อย่าง
สะดวก 
 

ส านักปลัด 
 

รวม ๑๘  โครงการ - - ๑๑,๗๒๐,๐๐๐ ๑๑,๗๒๐,๐๐๐ ๑๑,๗๒๐,๐๐๐ ๑๑,๗๒๐,๐๐๐ ๑๑,๗๒๐,๐๐๐ - - - 
 

 



-๒๕๙- 
ก. ประเด็นการพัฒนาที่  ๕  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕   การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์เงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
รายได้สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลตาอ็อง
ทุกคนที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ผู้สูงอายุที่มี
สิทธิฯ ได้รับ
เงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ครบถ้วนทุก
ราย 

ผู้สูงอายุมี
รายได้
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการสงเคราะห์เงิน
เบี้ยความพิการ   
 

เพื่อให้คนพิการ
มีรายได้สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

คนพิการใน
ต าบลตาอ็อง
ทุกคนที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ คนพิการที่มี
สิทธิฯ ได้รับ
เงินเบี้ย
ความพิการ
ครบถ้วนทุก
ราย 

คนพิการมี
รายได้
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการสงเคราะห์เงิน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพื่อให้ผู้ป่วย
เอดส์มีรายได้
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลตาอ็อง
ทุกคนที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิฯ 
ได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
ครบถ้วนทุก
ราย 

ผู้ป่วยเอดส์ 
มีรายได้
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 



-๒๖๐- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
 
 

เพื่อเป็นเงิน
สมทบส าหรับ
กองทุนด าเนิน
กิจกรรม
เก่ียวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค 
การฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
และการ
รักษาพยาบาล
ขั้นปฐมภูมิที่
จ าเป็นต่อ
สุขภาพและการ
ด ารงชีวิต 

สมทบเงินงบประมาณตาม
อัตราร้อยละของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจาก
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามอัตรา
ที่ก าหนดในประกาศของ
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
 

กองทุนได้รับ
เงินสมทบจาก
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
เพื่อน าไป
ด าเนิน
กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ การ
ป้องกันโรคฯ 
ให้ประชาชน
ในพื้นที่ไม่
น้อยกว่าอัตรา
ขั้นต่ าที่
คณะกรรมการ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ
ประกาศ
ก าหนด 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
ป้องกันโรค 
การฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
และการ
รักษาพยาบาล
ขั้นปฐมภูมิที่
จ าเป็นต่อ
สุขภาพและ
การด ารงชีวิต 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ส านัก
ปลัด 
- กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
ตาอ็อง 

รวม ๔  โครงการ - - ๒๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 

๒๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 

๒๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 

๒๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 

- - - 

 


