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ค าน า 
 

  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 
– พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้มีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้า
ส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2564) จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 
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............................................................ 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ได้ประกาศการใช้
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นั้น 

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ตามที่ก าหนดไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 หมวด 4 ข้อ 22 โครงการ/กิจกรรม ที่เพ่ิมเติมแ ละ
เปลี่ยนแปลง ในแผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ.2561 – 2564)  ฉบับที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่มากที่สุด ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหรือโครงการ
พัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในต าบลแกใหญ่อย่างเป็นภาพรวม 

ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่       
25 ตุลาคม 2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  

  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่งงาน มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบทใน
พ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจน
สถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้ งองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ยังขาดวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ า จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
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  2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
โครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น  ด้านสาธารณสุข 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลแกใหญ่ และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 2 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดย
ด าเนินการดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตามรายละเอียดที่
กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แกใหญ่ เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2 พ.ศ.2561 นี้ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบ
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -          
พ.ศ.2564) ฉบับที่  2  พ.ศ.2561 ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ     
             
 

 



7 

 

 
 

 
   
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิม่เติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)   
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป           
    1.2  แผนงานการเคหะและชุมชน   4 1,905,000 1 250,000   5 2,155,000 
    1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           
    1.4  แผนงานการศึกษา           
    1.5  แผนงานสาธารณสุข           
    1.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน           
    1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
          

    1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   32 25,016,000     32 25,016,000 
    1.10  แผนงานการเกษตร           
    1.11  แผนงานงบกลาง           

 รวม   37 25,277,000     37 27,432,000 

(แบบ ผ.07) 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
    2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป           
    2.2  แผนงานการเคหะและชุมชน           
    2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           
    2.4  แผนงานการศึกษา           
    2.5  แผนงานสาธารณสุข           
    2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   4 200,000     4 200,000 
    2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
          

    2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
    2.10  แผนงานการเกษตร           
    2.11  แผนงานงบกลาง           

 รวม   4 200,000     4 200,000 

(แบบ ผ.07) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป           
    3.2  แผนงานการเคหะและชุมชน           
    3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

    3.4  แผนงานการศึกษา           

    3.5  แผนงานสาธารณสุข           

    3.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์           

    3.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   5 300,000 1 100,000 1 100,000 7 500,000 

    3.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

  
        

    3.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           

    3.10  แผนงานการเกษตร           

    3.11  แผนงานงบกลาง           

 รวม   5 300,000 1 100,000 1 100,000 7 500,000 

(แบบ ผ.07) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป           
    4.2  แผนงานการเคหะและชุมชน           
    4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           
    4.4  แผนงานการศึกษา           
    4.5  แผนงานสาธารณสุข   1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

    4.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    4.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน           
    4.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
          

    4.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
    4.10  แผนงานการเกษตร           
    4.11  แผนงานงบกลาง           

 รวม   1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

(แบบ ผ.07) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป           
    5.2  แผนงานการเคหะและชุมชน           
    5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           
    5.4  แผนงานการศึกษา           
    5.5  แผนงานสาธารณสุข   1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

    5.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    5.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน           
    5.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
          

    5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000 

    5.10  แผนงานการเกษตร           
    5.11  แผนงานงบกลาง           

 รวม   2 500,000 2 500,000 2 500,000 6 1,500,000 

(แบบ ผ.07) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป           
    6.2  แผนงานการเคหะและชุมชน           
    6.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           
    6.4  แผนงานการศึกษา           
    6.5  แผนงานสาธารณสุข           
    6.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    6.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน           
    6.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
          

    6.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
    6.10  แผนงานการเกษตร           
    6.11  แผนงานงบกลาง           

 รวม           

(แบบ ผ.07) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
    7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   19 1,155,640     19 1,155,640 

    7.2  แผนงานการเคหะและชุมชน           
    7.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   5 340,000 1 50,000 1 50,000 7 440,000 

    7.4  แผนงานการศึกษา   16 596,900     16 596,900 

    7.5  แผนงานสาธารณสุข           
    7.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    7.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน           
    7.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
          

    7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   5 2,256,900     5 2,256,900 

    7.10  แผนงานการเกษตร           
    7.11  แผนงานงบกลาง           

 รวม   45 4,349,440 1 50,000 1 50,000 47 4,449,440 

(แบบ ผ.07) 



15 

 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการศึกษา 
    8.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป           
    8.2  แผนงานการเคหะและชุมชน           
    8.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           
    8.4  แผนงานการศึกษา   6 630,000 3 230,000 3 230,000 12 1,090,000 

    8.5  แผนงานสาธารณสุข           
    8.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    8.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน           
    8.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
          

    8.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   21 13,050,000 1 1,000,000 1 1,000,000 24 15,050,000 

    8.10  แผนงานการเกษตร           

    8.11  แผนงานงบกลาง           

 รวม   27 13,680,000 4 1,230,000 4 1,230,000 35 16,140,000 

(แบบ ผ.07) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
    9.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป           
    9.2  แผนงานการเคหะและชุมชน           
    9.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           
    9.4  แผนงานการศึกษา           
    9.5  แผนงานสาธารณสุข           
    9.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    9.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน           
    9.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
          

    9.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
    9.10  แผนงานการเกษตร           
    9.11  แผนงานงบกลาง           

 รวม           

(แบบ ผ.07) 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิม่เติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 จากโรงแรมเบสรีสอร์ท ถึงบ้าน
นายลน คิดส าราญ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาด 
 4x150x0.15 เมตร 

 390,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จากบ้านนาง
โสพนา  เดชอนั นต์  ถึ งหลั งสวนนา
ประคอง เกษมสุข 

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาด 4.00 X 250  
เมตร 

 100,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จากสะพาน
ถึงฝ่ายห้วยทัพพล 

เพื่อปรับสภาพถนนให้
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาด 4.00 X 250  
เมตร 

 100,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสุรัตน์ สีแดงถึงสาม
แยกทางเข้าโรงเรียนสุรินทร์ภักดี 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาด 
 4x1,715x0.15 

เมตร 

 4,372,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมหน้า
โรงเรียนบ้านแกน้อย ถึงสะพานข้าม
คลองชลประทาน 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาด 
 5x31x0.15 เมตร 

 97,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 จากถนนเลี่ยงเมืองใหม่ ถึงบ้าน
นายสุเทพ  บุญสุยา 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาด 
 4x440x0.15 เมตร 

 1,126,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการขยายถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 จากถนน 214 ถึงหน้าโรงเรียน
สุรินทร์ภักดี (2 ข้าง) 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป 

ข้างละ 1 เมตร   300,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านนางฉลวย 
สุขสงวน ถึงบ้านนางอ าพร ค าแหง 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพือ่ความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร  

 302,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 จากบ้านนายเพา ค าแหง  
ถึงที่นานายสมชาย ต้นทอง พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาด 4.00 X 300 X 
1.00 เมตร 

 200,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสมโภชน์  
ถึงนานายบุญย่ิง คงกล้า พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาด  
4x113x0.15  

เมตร 

 292,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 4 จาก
สามแยกบ้านนายเดชา ดมหอม ถึง
หนองน้ าสาธารณะ (หนองโสรทน า) 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมและน้ า
ขัง 

ระบบระบายน้ า 
คสล. ยาว 125 เมตร 

ฝาปิด ค.ส.ล.  

 200,000   ร้อยละ 80 สามารถ
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
ได้ 

ไม่เกิดปัญหาน้ าทว่มขัง
เน่าเสีย 

กองช่าง 

12 โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิ
คลุก หมูท่ี่ 5 จากบ้านนายรื่น นับถอืดี ถึง
สระน้ าสาธารณะ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

สระน้ า  
กว้าง 4เมตร  

ยาว 169 เมตร 

 133,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.01) 
(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 รอบหนองน้ าสาธารณะ 
(หนองตาเสา) 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 236 
เมตร หนา 0.15 

เมตร 

 592,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิ
คลุก หมูท่ี่ 6 จากห้วยระเวียง ถึงสระน้ า
วัดอุดรประชาราช 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

ขนาด 4.00 X 300 
X 1.00 เมตร 

 200,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิ
คลุก หมูท่ี่ 6 จากบ้านนางถนัด ถึงห้วยระ
เวียง 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

ขนาดกว้าง  
3 เมตร ยาว 179 

เมตร 

 139,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 6 จากถนนคอนกรตีเสริมเหลก็คุ้ม
ตร าตระสร ถึงบ้านนางจันทา 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

 140,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า หมูท่ี่ 6 
จากที่นานายบุญช่วย ยงคง ถึงหน้าวัด
อุดรประชาราช พรอ้มบ่อพกั 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมและน้ าขงั ระบบระบายน้ า 
คสล. ยาว 125 เมตร 
ฝาปิด ค.ส.ล. จ านวน 

312 ชุด 

 200,000   ร้อยละ 80 สามารถ
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
ได้ 

ไม่เกิดปัญหาน้ าทว่มขัง
เน่าเสีย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 7 จากบ้านอุไรวรรณ ดวงมณี ถึง
ถนนเลี่ยงเมอืงใหม่ พรอ้มวางทอ่ระบาย
น้ า 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 530 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 1,356,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.01) 
(แบบ ผ.01) 



21 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า หมู่ที่ 8
ซอยบ้านนางพัน  ศรกล้า ถึงถนนปัทมา
นนท์ (214) 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมและ
น้ าขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ยาว 135 เมตร  
ฝาปิด ค.ส.ล.  

จ านวน 337 ชุด 

 217,000   ร้อยละ 80 สามารถ
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
ได้ 

ไม่เกิดปัญหาน้ าทว่มขัง
เน่าเสีย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า หมูท่ี่ 8 
จากบ้านนางไสว  ดเีลิศ ถึงบ้านนายศรนัญ ู 
สมานสุข พรอ้มบ่อพกั 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมและ
น้ าขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ยาว 62 เมตร ฝาปิด 
ค.ส.ล. จ านวน 124 

ชุด 

 122,000   ร้อยละ 80 สามารถ
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง

ได้ 

ไม่เกิดปัญหาน้ าทว่มขัง
เน่าเสีย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่  9 จากสะพานข้ามคลองชลประทาน
บ้านแกน้อย ถึงคุ้มเพชรตัดเพชร พรอ้มวาง
ท่อระบายน้ า 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 610 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

 2,301,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 9 จากคุ้มเพชรตัดเพชรถึงทางเลี่ยง
เมืองเส้นใหม่ พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 360 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

 1,143,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนางดาริณี  โคตรสุวรรณ 
ถึงบ้านนายอภิสทิธิ ์ พิลาศรมัย์ พรอ้มวาง
ท่อระบายน้ า  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 570 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

 1,457,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า หมู่ที่ 10 
จากบ้านนายแถม ถึงบ้านนายสมบัติ พร้อม
บ่อพัก 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
และน้ าขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ยาว 62 เมตร  

 122,000   ร้อยละ 80 สามารถ
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง

ได้ 

ไม่เกิดปัญหาน้ าทว่มขัง
เน่าเสีย 

กองช่าง 

25 โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิคลุก หมู่
ที่ 10 จากชลประทานถึงทีน่านายเกลย พรอ้ม
วางท่อระบายน้ า 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มาสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ขนาด 4.00 X 300 X 
1.00 เมตร 

 200,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที่ 10 จากบ้านนางทัศนะ แสงสว่าง ถึงบ้าน
นางค าพวง  ปรากฏมาก พร้อมวางท่อระบาย
น้ า 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มาสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง 
1 – 2 เมตร ยาว 85 

เมตร 

 66,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 จากสี่แยกบ้านตระแบกน้อยถึง
ถนนลาดยางสายบ้านอาโพน – กม. 6 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มาสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 3,595,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ

ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิคลุก 
หมู่ที่ 12 จากทีน่านายวโิรจน์  คงครบ ถึง
ถนนทางช้าง พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 520 เมตร 

 422,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรไปมาของ
ประชาขนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า หมูท่ี่ 13 
จากบ้านนางแดน  สชีมพู  ถึงบ้านนางอรศริิ 
ขามแก้ว  พร้อมบ่อพกั 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมและ
น้ าขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ยาว 149 เมตร ฝา
ปิด ค.ส.ล. จ านวน 

372 ชุด 

 239,000   ร้อยละ 80 สามารถ
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง

ได้ 

ไม่เกิดปัญหาน้ าทว่มขัง
เน่าเสีย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า (2 ข้าง
ทาง)  หมู่ที ่13 จากถนนปัทมานนท์ (214) 
กม. 6 ถึงซอยโกดังนายสมาน และต่อเชือ่ม
ถนนเลี่ยงเมอืงเสน้ใหม่ พรอ้มบอ่พัก 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมและ
น้ าขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ยาว 280 เมตร ฝา
ปิดตะแกรงเหลก็ 
จ านวน 280 เมตร 

 714,000   ร้อยละ 80 สามารถ
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง

ได้ 

ไม่เกิดปัญหาน้ าทว่มขัง
เน่าเสีย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า หมูท่ี่ 13 
จากถนนปัทมานนท์ (214) กม. 6 ถึงที่นา
นายทัศนะ พรอ้มบ่อพกั 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมและ
น้ าขัง 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ยาว 62 เมตร  

 122,000   ร้อยละ 80 สามารถ
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง

ได้ 

ไม่เกิดปัญหาน้ าทว่มขัง
เน่าเสีย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 
จากบ้านนางสมี เมืองงาม ถึงบ่อบ าบัดน้ า
เสีย 

เพื่อเพิม่แสงสว่างต่อผู้
สัญจรไปมาในยามค่ าคนื 

ระยะทาง 200 เมตร   100,000   ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความ

ปลอดภัย 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกปลอดภัยมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการถมหนองน้ าสาธารณะกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ท าเป็นลาน
อเนกประสงค ์

ขนาดกว้าง 30 เมตร 
ยาว 50 เมตร สูง 

3.50 เมตร 

 805,000   ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความพึง

พอใจ 

ราษฎรได้ใช้ประโยชน ์ กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นสถานทีอ่อก
ก าลังกาย จัดกจิกรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

จ านวน 1 แห่ง  500,000   ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความพึง

พอใจ 

ราษฎรได้ใช้ประโยชน ์ กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบบริเวณศาลา
ประชาคม หมูท่ี่ 9 

เพื่อใช้เป็นสถานทีอ่อก
ก าลังกาย จัดกจิกรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

จ านวน 1 แห่ง  500,000   ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความพึง

พอใจ 

ราษฎรได้ใช้ประโยชน ์ กองช่าง 

5 โครงการถมหนองน้ าสาธารณะ (หนองกัน
จาร) หมู่ที ่10  

เพื่อใช้ท าเป็นลาน
อเนกประสงค ์

จ านวน 1 แห่ง    200,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความพึง

พอใจ 

ราษฎรได้ใช้ประโยชน ์ กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ดา้นการพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชมุชน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ
ท ายาดม ยาหม่อง 

เพื่อส่งเสริมรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรอืน 

13 หมู่บ้าน  50,000   ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
อบรม มีอาชีพและ

รายได้เพิ่มขึน้ 

สามารถเป็นอาชีพเสริม
ให้กับครัวเรือนได้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ
ท าน้ ามันนวดแก้ปวดเหมื่อย 

เพื่อส่งเสริมรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรอืน 

13 หมู่บ้าน  50,000   ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
อบรม มีอาชีพและ

รายได้เพิ่มขึน้ 

สามารถเป็นอาชีพเสริม
ให้กับครัวเรือนได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ
ท าน้ ามันทาผม (แฮร์โคต) 

เพื่อส่งเสริมรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรอืน 

13 หมู่บ้าน  50,000   ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
อบรม มีอาชีพและ

รายได้เพิ่มขึน้ 

สามารถเป็นอาชีพเสริม
ให้กับครัวเรือนได้ 

ส านักปลัด 

4 โครงการส่ ง เสริ มอาชีพ  ผู้ พิ ก าร 
ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชนผู้ที่ชนใจ
ประดิษฐ์ของใช้จากขยะรีไซเคิล  

เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชนผูท้ี่
ชนใจ 

13 หมู่บ้าน  50,000   ร้อยละ 80 ของผู้
พิการ ผูด้้อยโอกาส 
และเยาวชนผู้ทีช่นใจ 
มีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึน้ 

สามารถเป็นอาชีพเสริม
ให้กับครัวเรือนได้ 

ส านักปลัด 

 

 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอมยูด่ีมีสขุ  
     3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลแกใหญ่ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศกัยภาพที่ด ี ผู้สูงอายุต าบลแก
ใหญ่ จ านวน 65 คน 

 50,000   ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุต าบลแก

ใหญ่ มีศักยภาพที่ดี
มากขึน้ 

ผู้สูงอายุมีศักยภาพที่ดี
มากขึน้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคน
พิการต าบลแกใหญ่ 

เพื่อให้คนพกิารมีศักยภาพที่
ดี 

คนพิการต าบลแก
ใหญ่ จ านวน 65 คน 

 50,000   ร้อยละ 80 ของคน
พิการต าบลแกใหญ ่
มีศักยภาพที่ดมีาก

ขึ้น 

คนพิการมีศกัยภาพที่ดี
มากขึน้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการปันน้ าใจเพื่อคนยากไร้ต าบล
แกใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนคนยากไร้ใน
เขตพื้นที่ต าบลแกใหญม่ี
คุณภาพที่ดีขึน้ 

คนยากไร้ต าบลแก
ใหญ่ จ านวน 65 คน 

 50,000   ร้อยละ 80 ของคน
ยากไร้ในเขตพื้นที่
ต าบลแกใหญ่ มี

คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

คนยากไร้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้ 

ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลแกใหญ่ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีด่ีของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในต าบลแก
ใหญ่ 

 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ 
ผู้สูงอายุต าบลแก

ใหญ่ มีคุณภาพชีวติ
ที่ด ี

ผู้สูงอายุในต าบลแก
ใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการนันทนาการเพื่ อพัฒนา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและเยาวชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เสริมสร้างกิจกรรม
นันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผูด้้อยโอกาสและ
เยาวชน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
เยาวชน ต าบลแก

ใหญ่ จ านวน  70 คน 

 50,000   ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
เยาวชน รู้สึกอบอุน่ 
รื่นเริง ผอ่นคลาย 
และได้ปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนทกุวัย 

ผู้สูงอายุรู้สกึอบอุน่ รื่น
เริง ผอ่นคลาย และได้
ปฏิสัมพันธก์ับเพื่อนทกุ
วัย 

ส านักปลัด 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  
       4.5 แผนงานสาธารณสขุ  

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1.เพื่อจัดบริการการแพทย์
ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอก 
24 ชั่วโมง 
2.เพื่อให้ผู้รับบรกิารที่
เจ็บป่วยฉุกเฉนิและ
ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการที่มมีาตรฐาน อย่าง
ทันท่วงท ี
4.เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันถึงความ
ปลอดภัยของประชาชน
เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินและอุบัติเหต ุ
3.เพื่อลดความสูญเสีย
และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ทั้งทางร่างกาย และจติใจ 
 

จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ
พร้อมให้บรกิาร
ประชาชนตลอด 
24 ชั่วโมง ที่
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ 
จ านวน 1 หน่วยกู้
ชีพ 

 200,000 200,000 200,000 ลดความสูญเสียและ
ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ทั้งทางร่างกาย  และ
จิตใจ ร้อยละ 80 

 

ประชาชนสามารถ
เรียกใช้บรกิารจาก
หน่วยกู้ชีพองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อ
เกิดการเจ็บป่วยฉกุเฉนิ
หรือประสบอุบัติเหตุ  
ได้รับบริการที่มี
มาตรฐานตามระบบ
บริการการแพทย์ก่อน
ถึงโรงพยาบาล  ตลอด
ทั้งลดการสูญเสียหรือ
ลดการเกดิความพกิาร
ที่เกิดขึน้จากการ
เจ็บป่วยดังกล่าว 
 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
       5.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการเป็น
อาสาสมัครทอ้งถิน่รกัษ์
โลก 

อาสาสมัครทอ้งถิน่
รักษ์โลก (อถล.) 
จ านวน 138 คน 

 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนผู้สมคัร

อาสาสมัครทอ้งถิน่
รักษ์โลก อถล. มี

ความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรกัษ์โลก 

อาสาสมัครมีความรู้เกี่ยวกับ
การเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น

รักษ์โลก 

ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
       5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อให้มกีารก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลได้อย่างถูกต้องและ
มีประสทิธิภาพก่อนน าไป
ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

จ านวน 1 แห่ง  300,000 300,000 300,000 มีสถำนท่ีก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 80 

มีสถานที่ในการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธภิาพกอ่นน าไปผลิต

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง 
       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ท้องถิ่นด้วยระบบคุณธรรม จริยธรรม และ
ทั ศน ศึ ก ษาดู ง าน กา รบริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เพื่อเพิม่ประสบการณแ์ละ
ประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการบ้านเมอืงที่
ดี ตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหาร,สมาชิก 
อบต.,

คณะกรรมการ
สนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น,

คณะกรรมการ
พัฒนาทอ้งถิน่,
คณะกรรมการ

จัดท าแผนชมุชน,
ผู้น าชุมชน,

พนักงานส่วนต าบล
และพนกังานจ้าง 

 400,000   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้บริหาร
,สมาชิก อบต.,
คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิน่,

คณะกรรมการ
พัฒนาทอ้งถิน่,

คณะกรรมการจัดท า
แผนชมุชน,ผู้น า

ชุมชน,พนักงานส่วน
ต าบลและพนกังาน
จ้าง มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการ
บ้านเมอืงที่ด ีตาม

แนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิน่,
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น,คณะกรรมการ
จัดท าแผนชมุชน,ผู้น า
ชุมชน,พนักงานส่วน
ต าบลและพนกังานจ้าง
ได้รับความรู้ สามารถ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน เพื่อเพิม่ประสบการณแ์ละ
ประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการบ้านเมอืงที่
ดี ตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้น าชุมชน 

ผู้น าชุมชนในต าบล
แกใหญ ่

 200,000   ผู้น าชุมชนรอ้ยละ 80 
มีประสทิธิภาพใน
การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ีตาม

แนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ของ 

ผู้น าชุมชนได้รับความรู้ 
สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 จัดซื้อถาดเหลี่ยม  เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถาดเหลี่ยม 25 
ซม. 24 ใบ 

 9,360   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

4 จัดซื้อชุดกาแฟ  เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดกาแฟ 240 
ชุด 

 48,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

5 จัดซื้อจานทรงกลม ชนิดไม่มขีอบ  เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจานทรงกลม 
ชนิดไม่มีขอบ ลกึ  9 

นิ้ว  100 ใบ 

 8,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

6 จัดซื้อชามแกงปากบาน  เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชามแกงปากบาน 
ลึก 8 นิว้ 100 ใบ  

 12,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

7 จัดซื้อถ้วยแบ่ง  เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถ้วยแบ่ง ขนาด 4 
นิ้ว  60 ใบ 

 2,400   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

8 จัดซื้อจานเปล  เพือ่จัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจานเปล ขนาด 
8.5 นิ้ว 24 ใบ 

 2,880   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

9 จัดซื้อจานเปล  เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจานเปล ขนาด 9 
นิ้ว 24 ใบ 

 2,400   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

10 จัดซื้อจานเปล  เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจานเปล ขนาด 
12 นิ้ว 24 ใบ 

 3,600   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 เครื่องท าน้ ารอ้น – น้ าเย็น แบบต่อ 
ขนาด 2 ก๊อก  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพือ่
บริการผูม้าติดตอ่ราชการ 

เครื่องท าน้ ารอ้น – น้ าเย็น 
แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 

เครื่อง 

 26,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

12 เครื่องกรองน้ า แบบ 2 ท่อ 1 เครือ่ง เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพือ่
บริการผูม้าติดตอ่ราชการ 

เครื่องกรองน้ า แบบ 2 ท่อ 1 
เครื่อง 

 30,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

13 เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI 

Lumens 1 เครื่อง 

 27,700   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

14 เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง,ไมค์  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การติดตั้งรถ
ประชาสัมพนัธ ์

เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง
,ไมค์ จ านวน 1 ชุด 

 50,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

15 เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง,ไมค์  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การติดตั้งส าหรับห้อง
ประชุมเลก็ 

เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง
,ไมค์ จ านวน 1 ชุด 

 50,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร ์ขนาด 
120x60x75 จ านวน 1 ตัว 

 2,500   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

17 เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 

1 เครื่อง 

 7,900   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

18 เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพมิพ์ (Ink Tank Printer)  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 2 เครือ่ง 

 8,600   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

19 รถบรรทกุ (ดีเซล)  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การประชาสัมพนัธ์ 
รณรงคก์ิจกรรมต่างๆ 

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,000 ซซีี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 
กิโลวัตต์ ขับเคลือ่น 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คนั 

 729,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

20 เทปวัดระยะ  จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บภาษี 

เทปวัดระยะ จ านวน 2 อนั  10,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 เครื่องพมิพ์เชค  จัดหาครุภัณฑ์เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์เชค จ านวน 1 
เครื่อง 

 40,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

22 เก้าอี้ส านกังาน  จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ส านกังาน จ านวน 3 ตัว  10,500   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

23 โต๊ะท างานพรอ้มกระจก  จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างานพรอ้มกระจก 
จ านวน 1 ตัว 

 12,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

24 ตู้บานกระจก จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ตู้บานกระจกขนาด 118 x203 
ซม. จ านวน 1 หลัง 

 18,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

25 ตู้เหล็กบานกระจก จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กบานกระจกขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุตจ านวน 2 หลัง 

 16,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

26 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิน้ชัก(มอืจับฝัง)  จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิน้ชัก(มอืจับ
ฝัง) จ านวน 1 หลัง 

 5,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

27 ตู้กระจกแบบบาน 2 เลือ่น  จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ตู้กระจกแบบบาน 2 เลือ่น 
จ านวน 4 ตู ้

 24,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เครื่องป๊ัมลม ขนาด 2 แรงม้า  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องป๊ัมลม ขนาด 2 
แรงม้า จ านวน 1 

เครื่อง 

 20,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

2 แผงกัน้เหลก็จราจร  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

แผงกัน้เหลก็จราจร 
จ านวน 20 ตัว 

 20,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

3 จัดซื้อถังดับเพลิง เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถังดับเพลิง  100,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน     
ภัยฝ่ายพลเรือน 

-เพื่ออบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
-เพื่อเพิ่มจ านวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ได้
ร้อยละ 2 ของจ านวน
ประชากร 

1 ครั้งอปพร.  
จ านวน 30 คน 

 150,000   มีจ านวนอาสาสมัคร
เพิ่ม รอ้ยละ 80 ของ    

อปพร. 

-เพิ่มจ านวน
อาสาสมัครป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน เพือ่
ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมเป็น
แกนน าและก าลัง
หลักในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.)  

เพื่อให้บุคลากรฝ่ายปกครอง
ผู้มีหน้าที่ให้บรกิาร
ประชาชนสามารถบรกิาร
ประชาชนไดอ้ย่างมี
ประสิทธภิาพ 

บุคลากรฝ่ายปกครอง
ท้องที ่

 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรฝ่ายทอ้งที ่
สามารถให้บรกิาร

ประชาชนไดอ้ย่างมี
ประสิทธภิาพ      

เพื่อสรา้งเครอืข่าย
ชุมชนในการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย
ในพื้นทีต่ าบล ในการ
เฝ้าระวัง ปอ้งกัน 
แก้ไขปัญหาในเชิงรุก
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องกรองน้ าแบบ 2 ทอ่  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ า
แบบ 2 ท่อ พรอ้มติดตั้ง 

จ านวน 4 เครื่อง  

 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

2 จัดซื้อโตะ๊พับหน้า ฟอเมก้าขาว  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊พับหน้า    
ฟอเมก้าขาว จ านวน 

20 ตัว 

 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

3 จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 
จ านวน 200 ตัว 

 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

4 จัดซื้อชุดโต๊ะกนิข้าวพรอ้มเก้าอี้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโต๊ะกนิข้าว
พร้อมเก้าอี้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 30 ชุด 

 105,000 105,000 105,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

5 จัดซื้อตู้เหลก็เก็บเอกสารแบบมอืจับ  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหลก็เก็บ
เอกสารแบบมือจับ 

จ านวน 2 หลัง 

 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

6 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง
ส าหรับศูนย์พัฒนา  เดก็เลก็  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง
ส าหรับศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก จ านวน 4 

เครื่อง 

 48,000 48,000 48,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 จัดซื้อโตะ๊ท างาน ระดับ 1-3 (นอกเหนือ
บัญชีมาตรฐาน)  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน ระดับ 
1-3 (นอกเหนอืบัญชี
มาตรฐาน) จ านวน 4 

โต๊ะ 

 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

8 จัดซื้อเก้าอีท้ างาน ระดับ 1-3 (นอกเหนือ
บัญชีมาตรฐาน)  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอีท้ างาน 
ระดับ 1-3 (นอกเหนือ
บัญชีมาตรฐาน) จ านวน 

4 ตัว 

 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

9 จัดซื้อโตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาด 
120*60*75 ซม.  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊คอมพวิเตอร์ 
ขนาด 120*60*75 ซม. 

จ านวน 1 ตัว 

 2,500 2,500 2,500 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

10 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง 

 

 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 จัด ซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิ บัติการ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ

เครื่องคอมพวิเตอร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธกิารใช้
งานประเภทติดตั้งมา

จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกตอ้งตาม

กฎหมาย จ านวน 1 ชุด 

 3,800 3,800 3,800 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

12 จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงานที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการส านกังานที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกตอ้งตาม

กฎหมาย จ านวน 4 ชุด 

 44,000 44,000 44,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

13 จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกนัไวรัส  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ป้องกันไวรัส จ านวน 4 

ชุด 

 2,800 2,800 2,800 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับส านักงาน  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับส านกังาน 
จ านวน 1 เครื่อง 

 17,000 17,000 17,000 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

15 จัดซื้อเครื่องพมิพ์แบบ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพมิพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 4 
เครื่อง 

 31,600 31,600 31,600 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

16 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง 

 2,500 2,500 2,500 ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เครื่องตบดิน  จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง  21,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

2 รถตกัหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลือ่น 4 
ล้อ  

จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

รถตกัหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 1 คนั 

 3,300,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

3 รถตัดถนน เครื่องยนตเ์บนซิน  จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

รถตัดถนน เครื่องยนตเ์บนซิน 
จ านวน 1 เครื่อง 

 34,900   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

4 รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตนั 6 
ล้อ แบบกระบะเทท้าย 

จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตนั 
6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย

จ านวน 1 คัน 

 1,980,000   ร้อยละ 80 การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 

มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน
ของจัดเก็บรายได้ 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

1 ห้อง  200,000   ร้อยละ 80 มีสถานที่
ท างานที่เป็นสัดส่วน 

การปฏิบัติงาน
รวดเร็วขึน้ 

กองคลัง 

 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       8.4 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลแกใหญ่  

- เพื่อให้คณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน  
และเยาวชนต าบลแก
ใหญ่ได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพ 

คณะกรรมการ
สภาเด็กและ
เยาวชน  ต าบล
แกใหญ่ 
จ านวน  22 
คน 
เด็กและ
เยาวชน 
จ านวน  50 
คน 

 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
คณะกรรมการ
สภาเด็กและ

เยาวชน  ต าบล
แกใหญ่ จ านวน  

22 คน 
เด็กและเยาวชน 

จ านวน  50 คน มี
ศักยภาพเพิ่มขึน้ 

- คณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน  
และเยาวชนต าบล
แกใหญ่ได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพ 

กองการศกึษา 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนนุการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ภายในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

ศพด. 4 ศูนย์  200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 การ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยภายในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ทั้ง     

4  ศูนย์ ดีขึน้ 

- เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยภายในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

กองการศกึษา 

3 โครงการวนัเดก็แห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในเขตพืน้ที่
ต าบลแกใหญ่ได้รับ
การเสริมสร้าง
พัฒนาการทีเ่หมาะสม
ตามวัย 

จ านวน 300 
คน 

 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 เยาวชนมี
พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ต าบลแก
ใหญ่ได้รับการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

กองการศกึษา 

 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       8.4 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน ในเขตพื้นที่
ต าบลได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์

จ านวน 150 คน  30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เด็ก
เยาวชน และ

ประชาชน ในเขต
พื้นที่ต าบลได้รว่มสืบ

สานประเพณี
สงกรานต ์

เด็กเยาวชน และ
ประชาชน ในเขต
พืน้ที่ต าบลได้รว่ม
สืบสานประเพณี
สงกรานต ์

กองการศกึษา 

5 โครงการจัดแสดงผลงานนกัเรียน  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงผล
งานในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กทั้ง 4 ศูนย์ 

จ านวน 4 ศูนย์  50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80
นักเรียนได้

แสดงผลงานใน
ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กทั้ง 4 ศูนย์ 

นักเรียนได้แสดงผล
งานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 4 ศนูย์ 

กองการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       8.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์กฬีาประจ าต าบลแก
ใหญ่) (สนามฟุตบอล , วอลเล่ย์บอล , ฟุต
ซอล) 

- เพื่อให้เดก็  เยาวชน  
และประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลแกใหญ่ได้มี
สถานที่ส าหรับออก
ก าลังกาย 

- เพื่อให้เดก็  เยาวชน 
และประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

1 แห่ง   3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80  เด็ก  
เยาวชน  มีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 

- เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลแกใหญ่
ได้มีสถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย 

- เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนได้ใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

กองการศกึษา 

2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อม
ห้องน้ าศูนย์กีฬาประจ าต าบลแกใหญ ่

- เพื่อใช้ในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆภายใน
ศูนย์กีฬาประจ าต าบล
แกใหญ ่

1 แห่ง   1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มีสถานที่
ในการบริการและมี
ความพึ่งพอใจของผู้
เข้ารับบรกิาร 

- สามารถประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในศูนย์กีฬา
ประจ าต าบล  แก
ใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

กองการศกึษา 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
โรงเรียนบ้านนาเกา  

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมอีาคารสถานทีท่ี่
เหมาะสมและเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ของเดก็ 

1 แห่ง  3,000,000   ร้อยละ 80 มีสถานที่
ในการบริการและมี
ความพึ่งพอใจของผู้
เข้ารับบรกิาร 

- ศูนย์พัฒนา  เด็ก
เล็กมอีาคารสถานที่
ที่เหมาะสมและเอื้อ
ต่อการเรียนรูข้อง
เด็ก 

กองการศกึษา 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
      8.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้าน
ตะคร้อ 

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมอีาคารสถานทีท่ี่
เหมาะสมและเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ของเดก็ 

1 แห่ง  3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 มีสถานที่
ในการบริการและมี
ความพึ่งพอใจของผู้
เข้ารับบรกิาร 

- ศูนย์พัฒนา  เด็ก
เล็กมอีาคารสถานที่
ที่เหมาะสมและเอื้อ
ต่อการเรียนรูข้อง
เด็ก 

กองการศกึษา 

5 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
โรงเรียนบ้านแกใหญ ่

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมอีาคารสถานทีท่ี่
เหมาะสมและเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ของเดก็ 

1 แห่ง  3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 มีสถานที่
ในการบริการและมี
ความพึ่งพอใจของผู้
เข้ารับบรกิาร 

- ศูนย์พัฒนา  เด็ก
เล็กมอีาคารสถานที่
ที่เหมาะสมและเอื้อ
ต่อการเรียนรูข้อง
เด็ก 

กองการศกึษา 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตะครอ้ 

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีสภาพการใช้งาน
ที่ดีขึน้และปลอดภัย 

1 แห่ง  500,000   ร้อยละ 80 การ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ให้มีสภาพที่ดีขึน้ 

- ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีสภาพที่ดแีละ
ปลอดภัย 

กองการศกึษา 

7 โครงการถมหนองน้ าโรงเรียนบ้านแกใหญ่ - เพื่อปรับพื้นที่ส าหรับ
ใช้ในการกอ่สร้างศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

1 แห่ง  500,000   มีพื้นที่ในการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

มีการถมดนิหนองน้ า
โรงเรียนบ้านแกใหญ ่

กองการศกึษา 

8 โครงการก่อสร้างห้องสขุาผู้ใหญ่ในบรเิวณ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนบ้านนาเกา 

- เพื่อให้ครแูละ
ผู้ปกครองมีห้องสขุาใช้
ภายในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

ห้องสุขาใน ศพด. 
1 แห่ง 

 150,000   ร้อยละ 80 มีสถานที่
ในการบริการและมี
ความพึ่งพอใจของผู้

เข้ารับบรกิาร 

- ครูและผู้ปกครอง
ได้รับความสะดวก
ในการใช้ห้องสุขา 

กองการศกึษา 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
      8.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างห้องสขุาผู้ใหญ่ในบรเิวณ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านตะครอ้ 

- เพื่อให้ครแูละ
ผู้ปกครองมีห้องสขุาใช้
ภายในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

ห้องสุขาใน ศพด. 
1 แห่ง 

 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 มีสถานที่
ในการบริการและมี
ความพึ่งพอใจของผู้

เข้ารับบรกิาร 

- ครูและผู้ปกครอง
ได้รับความสะดวก
ในการใช้ห้องสุขา 

กองการศกึษา 

10 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็โรงเรียนบ้าน   นาเกา 

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีไฟฟ้าใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ศพด. 1 ศูนย์  250,000   ร้อยละ 80 มีความ
สว่างที่เพียงพอ 

- ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีไฟฟ้าใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 

กองการศกึษา 

11 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านตะครอ้ 

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีไฟฟ้าใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ศพด. 1 ศูนย์  250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 มีความ
สว่างที่เพียงพอ 

- ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีไฟฟ้าใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 

กองการศกึษา 

12 โครงการติดตั้งระบบประปาภายในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็โรงเรียนบ้านนาเกา 

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีประปาใช้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ศพด. 1 ศูนย์  250,000   ร้อยละ 80  
น้ าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ 

- ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีประปาใช้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

กองการศกึษา 

13 โครงการติดตั้งระบบประปาภายในและศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านตะครอ้ 

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีประปาใช้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ศพด. 1 ศูนย์  250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80  
น้ าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ 

- ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีประปาใช้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

กองการศกึษา 

 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       8.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนบ้านนาเกา 

- เพื่อเป็นการป้องกัน
การสญูหายของ
ทรัพย์สินภายในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

ศพด. 1 ศูนย์  200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 เกิดความ
ปลอดภัย 

- เป็นการป้องกันการ
สูญหายของ
ทรัพย์สินภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

กองการศกึษา 

15 โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านตะครอ้ 

- เพือ่เป็นการป้องกัน
การสญูหายของ
ทรัพย์สินภายในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

ศพด. 1 ศูนย์  200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 เกิดความ
ปลอดภัย 

- เป็นการป้องกันการ
สูญหายของ
ทรัพย์สินภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

กองการศกึษา 

16 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตเูปิด-ปิด
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนบ้านนาเกา 

- เพื่อเป็นการป้องกัน
เด็กปฐมวัยออกนอก
บริเวณศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศพด. 1 ศูนย์  300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 เกิดความ
ปลอดภัย 

- เป็นการป้องกันเด็ก
ปฐมวัยออกนอก
บริเวณศนูย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 

กองการศกึษา 

17 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตเูปิด-ปิด
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านตะครอ้ 

- เพื่อเป็นการป้องกัน
เด็กปฐมวัยออกนอก
บริเวณศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศพด. 1 ศูนย์  300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 เกิดความ
ปลอดภัย 

- เป็นการป้องกันเด็ก
ปฐมวัยออกนอก
บริเวณศนูย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 

กองการศกึษา 

18 โครงการก่อสร้างโดมหลังคาสนามฟตุซอล
ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.แกใหญ ่

- เพื่อให้นกักฬีามีโดม
หลังคาส าหรับใช้บัง
แดดในขณะท าการ
แข่งขนักฬีา 

โดม 1 หลัง  600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 มีสถานที่
ในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ 

- นักกีฬามโีดม
หลังคาส าหรับใช้บัง
แดดในขณะท าการ
แข่งขนักฬีา 

กองการศกึษา 

 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       8.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ ่

- เพื่อเป็นการป้องกัน
การสญูหายของ
ทรัพย์สินภายในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

ศพด. 1 ศูนย์  200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 เกิดความ
ปลอดภัย 

- เป็นการป้องกันการ
สูญหายของ
ทรัพย์สินภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

กองการศกึษา 

20 โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.แกใหญ ่

- เพื่อเป็นการป้องกัน
การสญูหายของ
ทรัพย์สินภายในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

ศพด. 1 ศูนย์  200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 เกิดความ
ปลอดภัย 

- เป็นการป้องกันการ
สูญหายของ
ทรัพย์สินภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

กองการศกึษา 

21 โครงการก่อสร้างห้องสขุาผู้ใหญ่ในบรเิวณ
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ ่

- เพื่อให้ครแูละ
ผู้ปกครองมีห้องสขุาใช้
ภายในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

ห้องสุขาใน ศพด. 
1 แห่ง 

 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 มีสถานที่
ในการบริการและมี
ความพึ่งพอใจของผู้

เข้ารับบรกิาร 

- ครูและผู้ปกครอง
ได้รับความสะดวก
ในการใช้ห้องสุขา 

กองการศกึษา 

22 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็โรงเรียนบ้านแกใหญ ่

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีไฟฟ้าใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ศพด. 1 ศูนย์  250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 มีความ
สว่างที่เพียงพอ 

- ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีไฟฟ้าใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 

กองการศกึษา 

23 โครงการติดตั้งระบบประปาภายในและศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็โรงเรียนบ้านแกใหญ ่

- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีประปาใช้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ศพด. 1 ศูนย์  250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80  
น้ าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ 

- ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
มีประปาใช้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

กองการศกึษา 

 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
       8.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตเูปิด-ปิด
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ ่

- เพื่อเป็นการป้องกัน
เด็กปฐมวัยออกนอก
บริเวณศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศพด. 1 ศูนย์  300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 เกิดความ
ปลอดภัย 

- เป็นการป้องกันเด็ก
ปฐมวัยออกนอก
บริเวณศนูย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 

กองการศกึษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการวางท่อระบายน้ าม.1จากหน้าบ้านนายวิโรจน์ 
ผ้าผิวดีถึงห้วยทับพลพร้อมบ่อพกั 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) หน้า 113  ข้อ 5 

กองช่าง โครงการวางท่อระบายน้ าม.1จากหน้าบ้านนาย   
วิโรจน์ ผ้าผวิดีถึงห้วยทับพลพร้อมบ่อพกั  
เป้าหมาย/ผลผลิต/ปรมิาณของโครงการ 
1x1,400 ม. งบประมาณ 1,200,000 บาท 

โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที ่1 
บ้านแกใหญ ่จากบ้านนายวโิรจน์ ผ้าผวิดี ถงึ
ห้วยทัพพล ปริมาณงาน ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จ านวน 920 ท่อน 
พร้อมบอ่พักน้ า ค.ส.ล. จ านวน 100 บ่อ 
งบประมาณ 1,594,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

2 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหนา้บ้านนาย
เกด ถึงทางเกวียนพรอ้มวางทอ่ระบายน้ า 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) หน้า 119  ข้อ 14 

กองช่าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหนา้บ้าน
นายเกดถึงทางเกวียนพรอ้มวางทอ่ระบายน้ า 
เป้าหมาย/ผลผลิต /ขนาด /ปริมาณของโครงการ
5x300 ม. งบประมาณ 720,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที่ 1 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายแกด ถึงทาง
เกวียน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 
594,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าม.1 จากหนา้บ้านนาง
วันดีเกิดเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนางรอย ยอดศรี 

แผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ.2561 - 
2564)  หน้า 113  ข้อ 6 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าม.1 จากหนา้บ้าน
นางวันดีเกิดเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนางรอยยอดศรี 
เป้าหมาย/ผลผลิต /ขนาด /ปริมาณของโครงการ 
0.60x300 ม. งบประมาณ 390,000 บาท 

 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนาง
วันดี เกิดเหลี่ยม ถึงบ้านนางถนอมศีล เมือง
งาม เชือ่มตอ่ หมูท่ี่ 10 ปริมาณงาน ยาว 154 
เมตร ทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน งบประมาณ 
263,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ 2 จากสามแยก
หน้าบ้านนายสุขอุตสาหะ ถึงหน้าบ้านนายสมมาตร 
จันทนิมาธรสองข้างทาง 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 117  
ข้อ 36 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ 2 จากสามแยก 
หน้าบ้านนายสุขอุตสาหะ ถึงหน้าบ้านนายสมมาตร  
จันทนิมาธรสองข้างทาง) เป้าหมาย/ผลผลิต/ 
ปริมาณของโครงการ 0.60x1,500 ม. งบประมาณ 
1,950,000 บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี่ 2 จากสามแยกหน้าบ้านนายสขุ  
อุตสาหะ ถงึหน้าบ้านนายสมมาตร จนัทนิมา
ธร ปรมิาณงาน กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ยาว 150 เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. จ านวน 375 
ชุด งบประมาณ 242,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม. 2 จากบ้านนายวัชระ 
บุญร่วม ถึงบ้านนายเทียร ผิวเอี่ยม 2 ข้างทาง 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 118  
ข้อ 39 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม. 2 จากบ้านนาย
วัชระ บุญร่วม ถึงบ้านนายเทียร ผิวเอี่ยม 2 ข้าง
ทาง เป้าหมาย/ผลผลิต /ขนาด /ปริมาณของ
โครงการ 0.40x200 ม. งบประมาณ 320,000 บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี่ 2 บ้านแกน้อย จากสามแยกหนา้
บ้านนายวัชระ บุญร่วม ถึงบ้านนายเพียร  ผิว
เอี่ยม 2 ข้างทาง ปริมาณงาน ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 340 เมตร ฝาปิด ค.
ส.ล. จ านวน 850 ชุด งบประมาณ 547,000 
บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กม.3จากสาม
แยกโรงเรียนบ้านจกัจรูก ถึงบ้านนายวิเศษเพิ่มนิตย์ 
พร้อมไหลท่างและวางทอ่ระบายน้ า 

แผนพัฒนาสี่ปี   (พ.ศ.2561 - 
2564)  หน้า 119  ข้อ 43 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กม.3 จาก
สามแยกโรงเรียนบ้านจักจรกู ถึงบ้านนายวิเศษเพิ่ม
นิตย์ พรอ้มไหล่ทางและวางท่อระบายน้ า
เป้าหมาย/ผลผลิต /ขนาด /ปริมาณของโครงการ 
4x200x0.15 ม. งบประมาณ 428,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที่ 3 บ้านจกัจรกู จากสามแยกโรงเรียนบ้าน
จักจรูก ถึงบ้านนายวิเศษ  เพิ่มนิตย์ พรอ้มวาง
ท่อระบายน้ า ปรมิาณงาน ขนาดกว้า 4 เมตร 
ยาว 275 เมตร หนา 1.05 เมตร งบประมาณ 
2,583,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จากบ้าน
นายสุนทร จรจรัญ ถึงบ้านนางส าลี  สมานทอง  
พร้อมวงทอ่ระบายน้ า 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564)  หน้า 121  ข้อ 50 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จากบ้าน
นายสุนทร จรจรัญ ถึงบ้านนางส าลี  สมานทอง  
พร้อมวงทอ่ระบายน้ า  เป้าหมาย/ผลผลติ/ 
ปริมาณของโครงการ 3x200x0.15 ม. งบประมาณ 
300,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที่ 3 บ้านจกัจรกู จากบ้านนายสุนทร จรจรญั 
ถึงบ้านนางส าลี สมานทอง พรอ้มวางทอ่
ระบายน้ า ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 
520,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 จาก
บ้านนายบัญชา มีสังเกตุ ถึงบ้านนายนอน ดาทอง 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 123  
ข้อ 81 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 
จากบ้านนายบัญชา มีสังเกตุ ถึงบ้านนายนอน ดา
ทอง น้ า  เป้าหมาย/ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 
4x50x0.15 ม. งบประมาณ 80,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที่ 4 บ้านตะคร้อ จากบ้านนายบัญชา มีสังเกตุ 
ถึงบ้านนายนอน ดาทอง พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ า ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 
73,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ม.4 จาก
บ้านนางเผอื ลัดดาหอม ถึงหนองถนนขนาด พร้อม
ไหล่ทางและวางท่อระบายน้ า 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 123  
ข้อ 83 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ม.4 จาก
บ้านนางเผอื ลัดดาหอม ถึงหนองถนนขนาด พร้อม
ไหล่ทางและวางท่อระบายน้ า เป้าหมาย/ผลผลิต/ 
ปริมาณของโครงการ 4x800x0.15 ม. งบประมาณ 
380,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที่ 4 บ้านตะคร้อ จากบ้านนางเผอื ลัดดาหอม 
ถึงหนองถนน พรอ้มวางทอ่ระบายน้ า ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 885,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ม.4 จาก
แยกนานางสอย เมืองงาม ถงึนายบูชา ดมหอม พร้อม
ไหล่ทางและวางท่อระบายน้ า 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 124  
ข้อ 87 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ม.4 จาก
แยกนานางสอย เมืองงาม ถงึนายบูชา ดมหอม 
พร้อมไหลท่างและวางทอ่ระบายน้ า เป้าหมาย/
ผลผลิต/ ปริมาณของโครงการ 4x800x0.15 ม. 
งบประมาณ 380,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที่ 4 จากแยกทีน่านางสอย เมอืงงาม ถึงบ้าน
นายบูชา ดมหอม พรอ้มวางทอ่ระบายน้ า 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 5 
จากถนน 214 ถึงบ้านจบกงามโดยลาดยางทับ 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 126  
ข้อ 109 

กองช่าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 5 
จากถนน 214 ถึงบ้านจบกงามโดยลาดยางทับ 
เป้าหมาย/ผลผลิต/ปรมิาณของโครงการ 
5x800x0.05 ม. งบประมาณ 440,000 บาท  

โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์ตกิคอ
นกรีต หมูท่ี่ 5 บ้านตระแบก  จากถนนปัทมา
นนท์ (214) ถึงบ้านจบกงาม ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.05 
เมตร งบประมาณ 607,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

12 โครงการขยายผิวจราจรข้างเดียว ม.5 จากบ้านนายสุทิศ 
ใจดี ถึงถนน 214 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 127  
ข้อ 112 

กองช่าง โครงการขยายผิวจราจรข้างเดียว ม.5 จากบ้าน
นายสุทิศ ใจด ีถึงถนน 214 เป้าหมาย/ผลผลิต/
ปริมาณของโครงการ ข้างละ 1 ม. งบประมาณ 
825,000 บาท 

โครงการขยายผิวจราจร (ข้างเดียว) หมูท่ี่ 5 
บ้านตระแบกน้อย จากบ้านนางสุทิศ  ใจดี ถึง
ถนนปัทมานนท์ (214) ปริมาณงาน ขยายไหล่
ทางถนนกว้างเฉลี่ย 1.02 เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 77,000 
บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.5 จากบ้านนาง
อโณทัย ศรีสองเลา ถึงบ้านนายบุญธรรม สรรพจารย์ 
พร้อมบอ่พัก 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 127  
ข้อ 115 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.5 จากบ้านนาง
อโณทัย ศรีสองเลา ถึงบ้านนายบุญธรรม สรรพ
จารย์ พรอ้มบ่อพกั เป้าหมาย/ผลผลิต/ปรมิาณของ
โครงการ 0.60x170 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (ข้างเดียว) หมู่ที่ 5 บ้านตะแบกนอ้ย
จากบ้านนางอโณทัย ศรีลาดเลา ถึงบ้านนาย
บุญธรรม สรรพจารย์ ปริมาณงาน ขนาดยาว 
220 เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. จ านวน 550 ชุด 
งบประมาณ 355,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

14 โครงการวางท่อระบายน้ าสองข้างทาง ม.6 คุ้มตร า
ตระสร พรอ้มวางบ่อพัก 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 127  
ข้อ 117 

กองช่าง โครงการวางท่อระบายน้ าสองข้างทาง ม.6 คุ้มตร า
ตระสร พรอ้มวางบ่อพัก เป้าหมาย/ผลผลิต/
ปริมาณของโครงการ 0.60x500 ม. งบประมาณ 
300,000 บาท 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (2 ข้างทาง) หมูท่ี่ 6 บ้านนาเกา 
คุ้มตร าตระสร พรอ้มบ่อพกั ปรมิาณงาน 
ขนาดยาว 322 เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. จ านวน 
805 ชุด งบประมาณ 517,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 6 จากหน้าบ้าน
นายสง่า ยงคง ถึงบ้านนายมนสวรรค์พร้อมบ่อพัก 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 127  
ข้อ 119 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 6 จากหน้า
บ้านนายสง่า ยงคง ถึงบ้านนายมนสวรรค์พร้อมบอ่
พัก เป้าหมาย/ผลผลติ/ปริมาณของโครงการ 
0.60x300 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (2 ข้างทาง)  หมูท่ี่ 6 บ้านนาเกา จาก
บ้านนายสง่า ยงคงถึงบ้านนายมนสวรรค ์ 
พร้อมบอ่พัก ปริมาณงาน ขนาดยาว 451
เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. จ านวน 1,127 ชุด 
งบประมาณ 725,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยการลาด
ยางทับจากถนนปัทมานนท์ ถึง สระน้ าหนองกระเชด
สาธารณะ 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564)  หน้า 131  ข้อ 111 

กองช่าง โครงการปรับปรังถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยการ
ลาดยางทับจากถนนปัทมานนท์ ถงึ สระน้ าหนอง
กระเชดสาธารณะ เป้าหมาย/ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 4x300x0.15 ม. งบประมาณ 3,500,000 
บาท 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์ตกิคอ
นกรีต หมูท่ี่ 7 บ้านทนง จากถนนปัทมานนท์ 
(214) ถึงสระน้ าหนองกระเชด ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 
เมตร งบประมาณ 2,217,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

(แบบ ผ.01) 



55 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

17 โครงการวางท่อระบายน้ าม.7 จากสามแยกหน้าบ้าน
นางฉลวย การนิ ถึงถนนเลี่ยงเมืองฝั่งทิศตะวันตก 
พร้อมบอ่พัก 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564)  หน้า 131  ข้อ 152 

กองช่าง โครงการวางท่อระบายน้ าม.7 จากสามแยกหน้า
บ้านนางฉลวย การิน ถึงถนนเลี่ยงเมืองฝั่งทศิ
ตะวันตก พร้อมบ่อพัก เป้าหมาย/ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 0.60x150 ม.งบประมาณ 100,000 
บาท 

โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี่ 7 บ้านทนง จากสามแยกหน้า
บ้านนางฉลวย การิน ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหมฝ่ั่ง
ทิศตะวนัออก พรอ้มบ่อพกั ปรมิาณงาน     
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1.7 
ท่อน งบประมาณ 97,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

18 โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิคลุก ม.8 จาก
ข้างบ้านนายณฐัวัฒน์ สวัสด ีถึงถนนไปบ้านทนง
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 134  
ข้อ 173 

กองช่าง โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิคลุก ม.8 
จากข้างบ้านนายณฐัวัฒน์ สวัสด ีถึงถนนไปบ้าน
ทนงพร้อมวางทอ่ระบายน้ า เป้าหมาย/ผลผลิต/
ปริมาณของโครงการ 4x700 ม.งบประมาณ 
270,000 บาท 

โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิคลุก 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ ซอยข้างบ้านนาย
ณัฐวัฒน์  สวัสดี ถึงถนนไปบ้านทนง พรอ้ม
วางท่อระบายน้ า ปริมาณกว้าง 3 เมตร ยาว 
435 เมตร งบประมาณ 534,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

19 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. ม.9 
ข้ามคลองชลประทานพร้อมกอ่สร้างทางเทา้และราว
สะพาน (บริเวณบ้านนายพัน สังขท์อง) 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 135  
ข้อ 180 

กองช่าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. 
ม.9 ข้ามคลองชลประทานพรอ้มก่อสร้างทางเท้า
และราวสะพาน (บริเวณบ้านนายพัน สังขท์อง) 
เป้าหมาย/ผลผลิต/ปรมิาณของโครงการ ยาวไม่
น้อยกว่า 4 ม. กว้างไมน่้อยกว่า 6 ม.(คุ้มกะปีเข้า
หมู่บ้าน ) งบประมาณ 600,000 บาท 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็
ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน 
บริเวณบ้านนายจ าเนียร สงวนศรี ปริมาณงาน 
กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 50,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

20 โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิคลุก ม.9 จากคุม้
กะปีหน้าบ้านนางดาริณี ถึงสระอ าปึล พรอ้มวางทอ่
ระบายน้ า 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 /2560  หน้า 135  

ข้อ 186 

กองช่าง โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิคลุก ม.9 
จากคุ้มกะปีหน้าบ้านนางดาริณี ถึงสระอ าปึล พร้อม
วางท่อระบายน้ า เป้าหมาย/ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 5x200 ม งบประมาณ 600,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที่ 9 บ้านตาเตน จากบ้านนางดาริณี โคตร
สุวรรณ ถึงสระอ าเปิล พรอ้มวางทอ่ระบายน้ า
5x200 ม งบประมาณ 200,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมูท่ี่ 10 เสน้หน้า
ศาลาประชาคมหลังใหม่สองข้างทาง 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 /2560  หน้า 138  

ข้อ 204 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมูท่ี่ 10 เสน้หน้า
ศาลาประชาคมหลังใหม่สองข้างทาง เป้าหมาย/
ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 0.40x100 ม 
งบประมาณ 140,000 บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 10 บ้าน
แกใหญ่ จากหน้าศาลาประชาคมหลังใหม่ ถึง
คลองชลประทาน พรอ้มบ่อพกั ปรมิาณงาน 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 225 เมตร ฝาปิด 
ค.ส.ล. จ านวน 562 ชุด งบประมาณ 
419,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

22 โครงการวางท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 10 จากบ้านนายสอ 
ถึงคลองชลประทาน 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 /2560  หน้า 139  

ข้อ 215 

กองช่าง โครงการวางท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 10 จากบ้านนาย
สอ ถึงคลองชลประทาน ทาง เป้าหมาย/ผลผลิต/
ปริมาณของโครงการ 40x150 ม งบประมาณ 
300,000 บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 10 บ้าน
แกใหญ่ จากบ้านนายสอ  ถึงคลอง
ชลประทาน พร้อมบอ่พัก ปริมาณงาน ราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 185 เมตร ฝาปิด ค.
ส.ล. จ านวน 462 ชุด งบประมาณ 352,000 
บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

23 โครงการก่อสร้างรางละบายน้ า หมูท่ี่ 10 จากบ้าน
นางประกอบ ถึงบ้านนายด ารงค ์

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 139  
ข้อ 211 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางละบายน้ า หมูท่ี่ 10 จากบ้าน
นางประกอบ ถึงบ้านนายด ารง  เป้าหมาย/
ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ40x300 
งบประมาณ 500,000 บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 10 บ้าน
แกใหญ่ จากหน้าบ้านนางประกอบ ถึงบ้าน
นายด ารง เมืองงาม พรอ้มบอ่พัก ปริมาณงาน 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 111 เมตร ฝาปิด 
ค.ส.ล. จ านวน 277 ชุด งบประมาณ 
210,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

24 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 10 จากบ้านนายสอ  
ถึงศาลาประชาคมหลังใหม่ พร้อมเทคอนกรีต 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564)  หน้า 140  ข้อ 160 

กองช่าง โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 10 จากบ้าน
นายสอ  ถึงศาลาประชาคมหลังใหม่ พรอ้มเท
คอนกรีต เป้าหมาย/ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 
40x150 ม. งบประมาณ 300,000 บาท 

โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหินคลุก 
หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสอ ถึงศาลาประชาคม 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า 1แห่ง งบประมาณ 
100,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

25 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 11 จาก
ศาลาประชาคมถึงบ้านนายอุดมศรี หวังเจริญพร้อม
ไหล่ทาง 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 /2560  หน้า 185  

ข้อ 144 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ 11 
จากศาลาประชาคมถงึบ้านนายอุดมศร ีหวงัเจรญิ
พร้อมไหลท่าง เป้าหมาย/ผลผลติ/ปริมาณของ
โครงการ3x150x0.15ม.  งบประมาณ 1,800,000 
บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม จากศาลาประชาคม 
ถึงบ้านนายอดุมศร ี หวังเจรญิ พรอ้มวางทอ่
ระบายน้ า ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 
186,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.11 จาก
บ้านนายทองพูนพื้นบน ถึงบ้านขนาดพร้อมวางท่อ
และไหล่ทาง 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 /2560  หน้า 143  

ข้อ 179 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กม.11 จาก
บ้านนายทองพูนพืน้บน ถงึบ้านขนาดพรอ้มวางท่อ
และไหล่ทาง เป้าหมาย/ผลผลิต/ปรมิาณของ
โครงการ 4x700x0.15 ม.ท่อขนาด 0.60 ม. 
จ านวน 6 ท่อน งบประมาณ 1,500,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม จากบ้านนายทองพนู 
พื้นบน  ถึงถนนบ้านขนาด พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 584 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 
1,091,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.11 จาก
บ้านนางสุดารัตน์แก้วกาญจน์ถึง บ้านนางผ่องศรีมี
พร้อมพร้อมวางท่อและไหล่ทาง 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564)  หน้า 143  ข้อ 180 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กม.11 จาก
บ้านนางสุดารัตนแ์กว้กาญจน์ถึง บ้านนางผอ่งศรีมี
พร้อมพร้อมวางท่อและไหล่ทาง เป้าหมาย/
ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 4x500x0.15 ม. ท่อ
ขนาด 0.40 ม. 1 จุด 6 ทอ่น งบประมาณ 
1,100,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม จากบ้านนางสดุารัตน์ 
แก้วกาณจน์ ถึงบ้านนางผ่องศรี มีพร้อม 
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 
เมตร งบประมาณ 203,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

28 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที ่11 จากบ้าน
นางศรีตมัภวา ถึงนางสาวสรวีย์ มีพร้อม พรอ้มวางท่อ
ระบายน้ า 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 144  
ข้อ 224 

กองช่าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที ่11 จาก
บ้านนางศรีตมัภวา ถึงนางสาวสรวีย์ มีพรอ้ม พรอ้ม
วางท่อระบายน้ า เป้าหมาย/ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 3x350x1 ม. ท่อขนาด 0.40 ม. 1 จุด 6 
ท่อน งบประมาณ 100,000 บาท 

โครงการยกระดับถนนดนิพรอ้มลงหนิคลุก 
หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม จากบ้านนางสมรรถ 
ศรีตัมภวา  ถึงบ้านนางสาวสรวีย์  มีพรอ้ม  
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ปริมาณงาน กว้าง 3 
เมตร ยาว 260 เมตร งบประมาณ 164,000 
บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มบอ่พัก ม.12 จาก
บ้านนายแสวง แสนรัมย์ ถงึบ้านนายประเวศ แป้นทอง 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 144  
ข้อ 246 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มบอ่พัก ม.12 
จากบ้านนายแสวง แสนรัมย์ ถงึบ้านนายประเวศ 
แป้นทอง เป้าหมาย/ผลผลิต/ปรมิาณของโครงการ 
0.40x300 ม. งบประมาณ 400,000 บาท 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (2 ข้างทาง) หมูท่ี่ 12 บ้านแกใหญ่ 
จากบ้านนายแสวง แสนรัมย์ ถงึบ้านนาย
ประเวศ  แป้นทอง พรอ้มบ่อพกั ปรมิาณงาน 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 100 เมตร ฝาปิด 
ค.ส.ล. จ านวน 250  งบประมาณ 165,000 
บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 12 จากบ้านนาง
เชื่อม แหวนแก้ว ถึงบ้านนายประเวศ แป้นทอง พร้อม
บ่อพัก 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 144  
ข้อ 251 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 12 จากบ้าน
นางเชือ่ม แหวนแกว้ ถึงบ้านนายประเวศ แป้นทอง 
พร้อมบอ่พัก เป้าหมาย/ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 0.40x300 ม. งบประมาณ 400,000 บาท 

โครงการระบบระบายน้ า หมูท่ี่ 12 จากบ้าน
นางเชือ่ม แหวนแกว้ ถึงบ้านนายประเวศ 
แป้นทอง พร้อมบอ่พัก ปริมาณงาน ราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 94 เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. 
จ านวน 235  งบประมาณ 155,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

31 โครงการวางท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 12 จากศาลา
ประชาคม ถึงห้วยทัพพล พร้อมบ่อพกั 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 147  
ข้อ 268 

กองช่าง โครงการวางท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 12 จากศาลา
ประชาคม ถึงห้วยทัพพล พร้อมบ่อพกั เป้าหมาย/
ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 0.80x300 ม. 
งบประมาณ 200,000 บาท 

โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า หมู่ที ่12 บ้าน
แกใหญ่ จากศาลาประชาคม ถึงห้วยทัพพล 
พร้อมบอ่พัก ปริมาณงาน ท่อระบายน้ า ค.
ส.ล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จ านวน 580 
ท่อน  งบประมาณ 1,292,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 13 จากร้านอาหาร
โอปอถึงบ้านนางอรศริิ  ขามแก้ว พร้อมบ่อพัก 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 148  
ข้อ 227 

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 13 จาก
ร้านอาหารโอปอถึงบ้านนางอรศริิ  ขามแกว้ พรอ้ม
บ่อพัก เป้าหมาย/ผลผลิต/ปรมิาณของโครงการ 
0.40x500 ม. งบประมาณ 350,000 บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี่ 13 บ้านตะครอ้ใหม่ จาก
ร้านอาหารโอปอถึงบ้านนางอรศริิ  ขามแกว้ 
พร้อมบอ่พักและวางทอ่เชือ่ม ปรมิาณงาน 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 280 เมตร ฝาปิด 
ค.ส.ล.จ านวน 700 ชุด  งบประมาณ 
460,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

33 โครงการวางท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 13 จากสีแ่ยกศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านตะครอ้ ถึงถนน 214 พรอ้มบ่อพกั 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 144  
ข้อ 288 

กองช่าง โครงการวางท่อระบายน้ า หมูท่ี่ 13 จากสีแ่ยกศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านตะครอ้ ถึงถนน 214 พรอ้มบ่อ
พัก เป้าหมาย/ผลผลติ/ปริมาณของโครงการ 
0.40x500 ม. งบประมาณ 350,000 บาท 

โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี่ 13 บ้านตะครอ้ใหม่ จากสี่แยก
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านตะครอ้ ถึงบ้านนาย
กูล ยินดฉีาย พร้อมบ่อพกั ปรมิาณงาน ทอ่
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
จ านวน 252 ทอ่น  งบประมาณ 447,000 
บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 13 จาก
บ้านนายก๊วง  ยินดฉีาย  

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 144  
ข้อ 251 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 13 
จากบ้านนายก๊วง  ยินดฉีาย เป้าหมาย/ผลผลิต/
ปริมาณของโครงการ 3x120x0.15 ม. งบประมาณ 
200,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่
ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม ่จากบ้านนายก๊วง  
ยินดีฉาย พรอ้มวางท่อระบายน้ า ปริมาณงาน  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 227,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่บ้านจักจรูก ไป
บ้านระไซร์ พร้อมวางท่อระบายน้ า 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพิ่มเติมละเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 /2560 หน้า 120  
ข้อ 58 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่บ้านจกัจรกู 
ไปบ้านระไซร์ พรอ้มวางท่อระบายน้ า เป้าหมาย/
ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 6x800x0.15 ม. 
งบประมาณ 3,000,000 บาท 

โครงการซ่อมสร้างผวิทางพาราแอสฟัลต์ตกิคอ
นกรีต (โดยวิธี Pavament In - Place 
Recycling)  บ้านจักจรูก หมู่ที ่3 ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 610 เมตร หรอืมีพืน้ที่ด าเนนิการไม่
น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ชุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก
ใหญ่ ก าหนด)  งบประมาณ 2,335,000 บาท 

 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

       5.5 แผนงานสาธารสุข 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการฝกึอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการมีสว่นรว่มใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยและก าจัดของเสียอนัตรายใน
ชุมชน 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 
- 2564)เพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่

1/2560หน้า 175 ข้อ 7 

ส านักปลัด โครงการฝกึอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการมีสว่น
ร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและก าจัดของเสีย
อันตรายในชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท 

โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชนต าบลแกใหญ่ งบประมาณ 50,000 
บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

1 -โครงการฝกึอบรมเพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
-โครงการฝกึอบรมเพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อน 

แผนพัฒนาสี่ปี       (พ.ศ.2561 
- 2564)เพิ่มเติม และ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2560
หน้า 179  ข้อ 9 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564)เพิ่มเติม และ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2560
หน้า 179  ข้อ 11 

ส านักปลัด -โครงการฝกึอบรมเพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
งบประมาณ 30,000 บาท 
 
 
-โครงการฝกึอบรมเพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกนั
ผลประโยชนท์ับซ้อนและการป้องกนัการ
ทุจรติ งบประมาณ 25,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี แผนพัฒนาสี่ปี       (พ.ศ.2561 
- 2564)เพิ่มเติม และ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2560
หน้า 180  ข้อ 16 

กองคลัง โครงการจัดท าแผนที่ภาษี งบประมาณ 
1,000,000 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ระยะ2)งบประมาณ 300,000 
บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่ แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564)เพิ่มเติม และ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2560
หน้า 185  ข้อ 40 

กองคลัง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
งบประมาณ 50,000 บาท 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ งบประมาณ 
80,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน้า 
ส่วนราชการที ่
รับผดิชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตผุลที่ขอเปลีย่นแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการฝกึอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

แผนพัฒนาสี่ปี       (พ.ศ.2561 
- 2564)เพิ่มเติม และ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2560 
หน้า 179  ข้อ 7 

ส านักปลัด โครงการฝกึอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) งบประมาณ 300,000 บาท 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ศักยภาพและประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร อปพร. งบประมาณ 50,000 บาท 

จ าเป็นตอ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชีแ้จง รายละเอียด
แผนพัฒนาเพือ่ให้สอดคลอ้ง
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติซ่ึง
เป็นสาระส าคัญให้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.01) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
( แบบ ผ. 02 ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที ่7 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช ้ หมู่ที่ 7 บ้านทนง  120,000   มีการอุดหนนุการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกปลอดภัยมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

2 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที ่8 จากคุ้มแสง
เทียนถึงหนองน้ าสาธารณะ 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช ้ หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
ธาตุ 

 120,000   มีการอุดหนนุการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกปลอดภัยมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

3 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคตามโครงการ
ขยายเขตไฟสาธารณะ  หมูท่ี่ 5  คุ้มจบก
งาม 

เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

หมู่ที่ 5 บ้านตระแบก
น้อย (คุ้มจบกงาม) 

จ านวน 3 จุด 

 27,644   มีการอุดหนนุการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกปลอดภัยมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

4 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคตามโครงการ
ขยายเขตไฟสาธารณะ  หมูท่ี่ 3   

เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

หมู่ที่ 3 บ้านจักจรกู 
จ านวน 1 จุด 

 15,650   มีการอุดหนนุการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกปลอดภัยมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

5 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคตามโครงการ
ขยายเขตไฟสาธารณะ  หมูท่ี่ 1   

เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ ่
จ านวน 17 จุด 

 143,675   มีการอุดหนนุการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกปลอดภัยมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  

       4.5 แผนงานสาธารณสขุ  
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการปลกูผกัปลอด
สารพิษ 

ราษฎรบ้านแกใหญ ่
หมูที่ 1 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 

ประชาชนหันมาปลูก
ผักโดยใช้ปุ๋ยอินทรแีทน
การใช้ปุ๋ยเคม ี

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
ลอกรางระบายน้ าเพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย
เพื่อสุขภาพชุมชน 

เพื่อท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายท าให้เกิด
โรคระบาย 

รางระบายน้ าพืน้ที่
บ้านแกใหญ ่     

หมูที่ 1 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 

ป้องกันการเกิดโรค
ระบาดและโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กจิกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การขาดสารไอโอดีน 

เพื่อรณรงค์ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการขาดสาร
ไอโอดนี 

พื้นที่บ้านแกใหญ่
หมูที่ 1 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดสาร
ไอโอดนี 

ส านักปลัด 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิ จก รรมส่ ง เ สริ มดู แ ลสุ ขภาพชี วิ ต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อสรา้งเสริมสุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุบ้านแก
น้อยหมู่ที ่2 

5,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่2 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึน้ 

ส านักปลัด 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน 
กิจกรรมการก าจัดขยะและขุดลอกราง
ระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลชุมชน กจิกรรม
การการก าจัดขยะและขุด
ลอกรางระบายน้ ารอบ
หมู่บ้านให้ดีขึ้น 

รางระบายน้ าพืน้ที่
บ้านแกน้อย      

หมูที่ 2 

11,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่2 

ระบบสุขาภิบาลชุมชน 
กิจกรรมการการก าจัด
ขยะและขดุลอกราง
ระบายน้ ารอบหมู่บ้าน
ให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  
       4.5 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

เพื่อรณรงคแ์ละแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ราษฎรบ้านแกน้อย 
หมูที่ 2 

4,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่2 

เยาวชนและประชาชน
ชุมชนห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพตนเอง 

ผู้สูงอายุบ้าน
จักจรูก หมู่ที ่3       
จ านวน 50 คน  

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่3 

ผู้สูงอายุมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพตนเอง 

ส านักปลัด 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
รณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน 

เพื่อรณรงค์ปลกูจิตส านึก
ในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

เยาวชนและ
ประชาชน บ้าน
จักจรูก หมู่ที ่3 
จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่3 

เยาวชนและประชาชน
ชุมชนห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อรณรงค์ป้องการโรค
ขาดสารไอโอดนี 

ประชาชนบ้าน
จักจรูก หมู่ที ่3 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่3 

ประชาชนได้
รับประทานเกลือ
ไอโอดนีลดอตัราการ
เกิดสภาวะการขาด
ไอโอดนี 

ส านักปลัด 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

เพื่อให้เยาวชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน 
บ้านตะครอ้ หมูท่ี่ 
4 จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่4 

เยาวชนมีภมูิคุ้มกันด้าน
ร่างกายและจิตใจและ
ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด
ชุมชน 

ส านักปลัด 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  
       4.5 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมป้องกนัโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนบ้าน
ตะคร้อ หมู่ที ่4 
จ านวน 50 คน 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่4 

ประชาชนไดร้ับการ
บริโภคเกลือไอโอดนีลด
อัตราการเกิดสภาวะ
การขาดไอโอดีน 

ส านักปลัด 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
กิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้ด้านสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที ่4 
จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่4 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
ด้านการช่วยเหลอื
ตนเองและการดูแล
สุขภาพที่ด ี

ส านักปลัด 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
รณรงค์การจัดการขยะชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อให้ความรู้ในการ
จัดการขยะอย่างถกูวธิ ี

บ้านตะแบกนอ้ย
หมู่ที่ 5 จ านวน 
150 ครัวเรอืน 

5,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่5 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่
ปลอดจากโรคระบาด 

ส านักปลัด 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพแกเด็กและเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

เพื่อให้เดก็และเยาวชนมี
ส่วนรว่มในการท า
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
บ้านตะแบกนอ้ย
หมู่ที่ 5 จ านวน   

59 คน 

11,276    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่5 

เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
คุณค่าของการออก
ก าลังกายมีภมูิคุ้มกัน
ตนเองให้ห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชน บ้าน
ตะแบกน้อย หมูท่ี่ 

5 จ านวน 131 
ครัวเรือน 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่5 

ประชาชนได้บรโิภค
เกลอืไอโอดีนลดเพื่อ
อัตราการเกิดสภาวะ
การขาดไอโอดีน 

ส านักปลัด 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
       4.5 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกนัสาร
เสพติดในกลุ่มเยาวชน
และประชาชน 

เยาวชนและ
ประชาชน บ้านนา

เกา หมูท่ี่ 6 
จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่6 

เยาวชนและประชาชน
ชุมชนห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
กิจกรรมการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรัก
สุขภาพ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมสขุภาพทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุ บ้านนา
เกาหมูท่ี่ 6 จ านวน 

60 คน 

7000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่6 

ผู้สูงอายุมีความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง 

ส านักปลัด 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
การรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมป้องกนัโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชน บ้านนา
เกาหมูท่ี่ 6 จ านวน 

50 คน 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่6 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การควบคุมป้องกนัโรค
ขาดสารไอโอดนี 

ส านักปลัด 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน 
บ้านทนง หมู่ที ่7 
จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่7 

กลุ่มเยาวชนได้รับ
ความรูแ้ละทราบปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ความรู้ด้านสขุภาพ
แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ บ้านทนง 
หมู่ที่ 7 จ านวน 50 

คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่7 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และสามารถดแูล
สุขภาพตนเองได ้

ส านักปลัด 

 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  
       4.5 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมและป้องกนัโรค
การขาดสารไอโอดนี 

ประชาชน บ้าน
ทนงหมูท่ี่ 7 

จ านวน 50 คน 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่7 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การควบคุมโรคและ
สามารถปอ้งกนัโรคการ
ขาดสารไอโอดนีได ้

ส านักปลัด 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน 
บ้านหนองธาตุ หมู่
ที่ 8 จ านวน 50 

คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่8 

กลุ่มเยาวชนได้รับ
ความรูแ้ละทราบปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ความรู้ด้านสขุภาพ
แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ บ้าน
หนองธาต ุหมู่ที ่8 
จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่8 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และสามารถดแูล
สุขภาพตนเองได ้

ส านักปลัด 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมและป้องกนัโรค
การขาดสารไอโอดนี 

ประชาชน บ้าน
หนองธาต ุหมู่ที ่8 
จ านวน 50 คน 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่8 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การควบคุมโรคและ
สามารถปอ้งกนัโรคการ
ขาดสารไอโอดนีได ้

ส านักปลัด 

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน 
บ้านตาเตน หมู่ที ่9 

จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่9 

กลุ่มเยาวชนได้รับ
ความรูแ้ละทราบปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ความรู้ด้านสขุภาพ
แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ บ้านตา
เตน หมูท่ี่ 9 

จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่9 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และสามารถดแูล
สุขภาพตนเองได ้

ส านักปลัด 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  
       4.5 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคมุและป้องกนัโรค
การขาดสารไอโอดนี 

ประชาชน บ้านตา
เตน หมูท่ี่ 9 

จ านวน 50 คน 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่9 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การควบคุมโรคและ
สามารถปอ้งกนัโรคการ
ขาดสารไอโอดนีได ้

ส านักปลัด 

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน 
บ้านแกใหญ ่หมู่ที ่
10 จ านวน 50 คน 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 

กลุ่มเยาวชนได้รับ
ความรูแ้ละทราบปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลในชุมชน 
กิจกรรมลอกท่อระบายน้ า 

เพื่อพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลชุมชน กจิกรรม
การการก าจัดขยะและขุด
ลอกรางระบายน้ ารอบ
หมู่บ้านให้ดีขึ้น 

รางระบายน้ าพืน้ที่
บ้านแกใหญ ่     

หมูที่ 10 

10,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 

ระบบสุขาภิบาลชุมชน 
กิจกรรมการการก าจัด
ขยะและขดุลอกราง
ระบายน้ ารอบหมู่บ้าน
ให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมและป้องกนัโรค
การขาดสารไอโอดนี 

ประชาชน บ้านแก
ใหญ่ หมู่ที่ 10 
จ านวน 50 คน 

4,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การควบคุมโรคและ
สามารถปอ้งกนัโรคการ
ขาดสารไอโอดนีได ้

ส านักปลัด 

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน 
บ้านจบกงาม หมู่ที ่
11 จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่11 

กลุ่มเยาวชนได้รับ
ความรูแ้ละทราบปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 
 

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  
       4.5 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ความรู้ด้านสขุภาพ
แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ บ้านจบก
งาม หมู่ที ่11 
จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ที ่11 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และสามารถดแูล
สุขภาพตนเองได ้

ส านักปลัด 

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้ านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมและป้องกนัโรค
การขาดสารไอโอดนี 

ประชาชน บ้าน
จบกงาม หมู่ที่ 11 
จ านวน 50 คน 

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่11 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การควบคุมโรคและ
สามารถปอ้งกนัโรคการ
ขาดสารไอโอดนีได ้

ส านักปลัด 

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชน กิจกรรมท าความสะอาดและลอก
รางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลชุมชน กจิกรรม
การการก าจัดขยะและขุด
ลอกรางระบายน้ ารอบ
หมู่บ้านให้ดีขึ้น 

รางระบายน้ าพืน้ที่
บ้านแกใหญ ่     

หมูที่ 12 

10,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่12 

ระบบสุขาภิบาลชุมชน 
กิจกรรมการการก าจัด
ขยะและขดุลอกราง
ระบายน้ ารอบหมู่บ้าน
ให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน 
บ้านแกใหญ ่หมู่ที ่
12 จ านวน 45 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่12 

กลุ่มเยาวชนได้รับ
ความรูแ้ละทราบปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมและป้องกนัโรค
การขาดสารไอโอดนี 

ประชาชน บ้านแก
ใหญ่ หมู่ที่ 12  

4,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่12 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การควบคุมโรคและ
สามารถปอ้งกนัโรคการ
ขาดสารไอโอดนีได ้

ส านักปลัด 

  

(แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ดา้นการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  
       4.5 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณ
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรม
การส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ 

เพื่อให้ความรู้ด้านสขุภาพ
แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ บ้าน
ตะคร้อใหม ่หมู่ที ่
13 จ านวน 50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และสามารถดแูล
สุขภาพตนเองได ้

ส านักปลัด 

37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน 
บ้านตะครอ้ใหม่ 
หมู่ที่ 13 จ านวน 

50 คน 

7,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

กลุ่มเยาวชนได้รับ
ความรูแ้ละทราบปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมและป้องกนัโรค
การขาดสารไอโอดนี 

ประชาชน บ้าน
ตะคร้อใหม ่หมู่ที ่

13  

6,000    มีการอุดหนนุให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การควบคุมโรคและ
สามารถปอ้งกนัโรคการ
ขาดสารไอโอดนีได ้

ส านักปลัด 

39 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 
ศาสตราจารย์.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร 

-เพื่อส่งเสรมิความรู้เรื่อง
โรคพิษสุนขับ้าให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ต าบล 
-เพื่อป้องกนัและควบคุม
การเกิดโรคพิษสุนขับ้าใน
สัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่รอ่น 

13 หมู่บ้าน  50,000   - การประชาสมัพันธ์
ครอบคลุมทั้ง 13 
หมู่บ้าน  
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารว่มอบรมมีความรู้
เรื่องโรคพิษสนุัขบ้า 

ประชาชนไดร้ับความรู้
เรื่องโรคพิษสนุัขบ้า 

ส านักปลัด 

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ บ้านตาม
โ ค ร ง ก า ร ต า ม พ ร ะ ร า ช ด า ริ ด้ า น
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริม สนับสนนุ
กิจกรรมตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

13 หมู่บ้าน  260,000   มีการอุดหนนุให้กับ
หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน
สามารถจัดกจิกรรม
และด าเนินการพัฒนา
หมู่บ้านได้ 

ส านักปลัด 

           
(แบบ ผ.02) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

( แบบ ผ. 08 ) 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป วัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถาดเหลี่ยม 25 
ซม. 24 ใบ 

 9,360   กองคลัง 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป วัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดกาแฟ 240 
ชุด 

 48,000   กองคลัง 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป วัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจานทรงกลม 
ชนิดไม่มีขอบ ลกึ  9 

นิ้ว  100 ใบ 

 8,000   กองคลัง 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป วัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชามแกงปากบาน 
ลึก 8 นิว้ 100 ใบ  

 12,000   กองคลัง 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป วัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถ้วยแบ่ง ขนาด 4 
นิ้ว  60 ใบ 

 2,400   กองคลัง 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป วัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจานเปล ขนาด 
8.5 นิ้ว 24 ใบ 

 2,880   กองคลัง 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป วัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจานเปล ขนาด 9 
นิ้ว 24 ใบ 

 2,400   กองคลัง 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป วัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจานเปล ขนาด 
12 นิ้ว 24 ใบ 

 3,600   กองคลัง 

(แบบ ผ.08) 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพือ่
บริการผูม้าติดตอ่ราชการ 

เครื่องท าน้ ารอ้น – น้ าเย็น 
แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 

เครื่อง 

 26,000   ส านักปลัด 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพือ่
บริการผูม้าติดตอ่ราชการ 

เครื่องกรองน้ า แบบ 2 ท่อ 1 
เครื่อง 

 30,000   ส านักปลัด 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI 

Lumens 1 เครื่อง 

 27,700   ส านักปลัด 

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การติดตั้งรถ
ประชาสัมพนัธ ์

เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง
,ไมค์ จ านวน 1 ชุด 

 50,000   ส านักปลัด 

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การติดตั้งส าหรับห้อง
ประชุมเลก็ 

เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง
,ไมค์ จ านวน 1 ชุด 

 50,000   ส านักปลัด 

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร ์ขนาด 
120x60x75 จ านวน 1 ตัว 

 2,500   ส านักปลัด 

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 

1 เครื่อง 

 7,700   ส านักปลัด 

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 2 เครือ่ง 

 8,600   ส านักปลัด 

 

(แบบ ผ.08) 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ รณรงคก์ิจกรรม
ต่างๆ 

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 
กิโลวัตต์ ขับเคลือ่น 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คนั 

 729,000   ส านักปลัด 

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 

เทปวัดระยะ จ านวน 2 อนั  10,000   กองคลัง 

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ จัดหาครุภัณฑ์เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพมิพ์เช็ค จ านวน 1 
เครื่อง 

 40,000   กองคลัง 

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ส านกังาน จ านวน 3 ตัว  10,500   กองคลัง 

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างานพรอ้มกระจก 
จ านวน 1 ตัว 

 12,000   กองคลัง 

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้บานกระจกขนาด 118 x203 
ซม. จ านวน 1 หลัง 

 18,000   กองคลัง 

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กบานกระจกขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุตจ านวน 2 หลัง 

 16,000   กองคลัง 

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตูเ้ก็บเอกสาร 15 ลิน้ชัก(มอืจับ
ฝัง) จ านวน 1 หลัง 

 5,000   ส านักปลัด 

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้กระจกแบบบาน 2 เลือ่น 
จ านวน 4 ตู ้

 24,000   ส านักปลัด 

 

(แบบ ผ.08) 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน วัสด ุ วัสดุดับเพลิง เพื่อจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถังดับเพลิง  100,000   ส านักปลัด 

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องป๊ัมลม ขนาด 2 
แรงม้า จ านวน 1 

เครื่อง 

 20,000   ส านักปลัด 

3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

แผงกัน้เหลก็จราจร 
จ านวน 20 ตัว 

 20,000   ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.08) 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ า
แบบ 2 ท่อ พรอ้มติดตั้ง 

จ านวน 4 เครื่อง  

 120,000   กองการศกึษา 

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊พับหน้า    
ฟอเมก้าขาว จ านวน 

20 ตัว 

 30,000   กองการศกึษา 

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 
จ านวน 200 ตัว 

 60,000   กองการศกึษา 

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโต๊ะกนิข้าว
พร้อมเก้าอี้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 30 ชุด 

 105,000   กองการศกึษา 

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหลก็เก็บ
เอกสารแบบมือจับ 

จ านวน 2 หลัง 

 15,000   กองการศกึษา 

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง
ส าหรับศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก จ านวน 4 

เครื่อง 

 48,000   กองการศกึษา 

 
 
 

(แบบ ผ.08) 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน ระดับ 
1-3 (นอกเหนอืบัญชี
มาตรฐาน) จ านวน 4 

โต๊ะ 

 30,000   กองการศกึษา 

8 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพือ่จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอีท้ างาน 
ระดับ 1-3 (นอกเหนือ
บัญชีมาตรฐาน) จ านวน 

4 ตัว 

 12,000   กองการศกึษา 

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊คอมพวิเตอร์ 
ขนาด 120*60*75 ซม. 

จ านวน 1 ตัว 

 2,500   กองการศกึษา 

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง 

 100,000   กองการศกึษา 

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ

เครื่องคอมพวิเตอร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธกิารใช้
งานประเภทติดตั้งมา

จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกตอ้งตาม

กฎหมาย จ านวน 1 ชุด 

 3,800   กองการศกึษา 

(แบบ ผ.08) 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
จัดการส านกังานที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกตอ้งตาม

กฎหมาย จ านวน 4 ชุด 

 44,000   กองการศกึษา 

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ป้องกันไวรัส จ านวน 4 

ชุด 

 2,800   กองการศกึษา 

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับส านกังาน 
จ านวน 1 เครื่อง 

 17,000   กองการศกึษา 

15 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพมิพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 
เครื่อง 

 4,300   กองการศกึษา 

 
 
 
 
 

(แบบ ผ.08) 



82 

 

 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง 

 2,500   กองการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.08) 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ดา้นการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง  

       7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ 

ผลผลิต/ปริมาณของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง  21,000   กองช่าง 

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

รถตกัหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 1 คนั 

 3,300,000   กองช่าง 

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

รถตัดถนน เครื่องยนตเ์บนซิน 
จ านวน 1 เครื่อง 

 34,900   กองช่าง 

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตนั 
6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย

จ านวน 1 คัน 

 1,980,000   กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.08) 


