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  แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ   อ าเภอไพรบงึ   จังหวัดศรีสะเกษ             
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
78 

 
38,978,000 

 
73 

 
38,423,000 

 
41 

 
19,565,000 

 
192 

 
96,966,000 

                     รวม     76 38,978,000 73 38,423,000 41 21,065,000 192 96,966,000 
2)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1  แผนงาน การเกษตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 

 
1,379,000 

 
21 

 
1,279,000 

 
21 

 
1,279,000 

 
64 

 
3,937,000 

รวม     22 1,379,000 21 1,279,000 21 1,279,000 64 3,937,000 
3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
      3.1  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21 

 
 

3,475,000 

 
 

19 

 
 

3,175,000 

 
 

19 

 
 

3,025,000 

 
 

23 

 
 

9,675,000 

      3.2  แผนงาน การศึกษา     16 894,700 9 279,700 9 279,700 34 1,454,100 
      3.3  แผนงาน สาธารณสุข     13 3,584,500 13 3,584,500 13 3,584,500 39 10,753,500 
      3.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์   

 
  9 8,741,300 9 8,741,300 9 8,741,300 27 26,223,900 

                         รวม     59 16,695,500 50 15,780,500 50 15,630,500 159 43,146,500 
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
      4.1  แผนงาน การเกษตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14 

 
26,400,000 

 
13 

 
24,780,000 

 
12 

 
12,600,000 

 
39 

 
63,780,000 

                         รวม     14 26,400,000 13 24,780,000 12 12,600,000 39 63,780,000 

 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
       5.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
19 

 
2,414,000 

 
16 

 
1,734,000 

 
18 

 
1,814,000 

 
53 

 
5,962,000 

 5.2  แผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน 

    2 160,000 1 60,000 2 160,000 5 380,000 

      5.3  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

                     รวม     21 2,574,000 17 1,794,000 20 1,974,000 58 6,342,000 
6)  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 
      6.1  แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

      6.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน     9 880,000 7 820,000 8 700,000 24 2,400,000 

      6.3 แผนงาน การศึกษา     - - - - - - -  

รวม     9 880,000 7 820,000 8 700,000 24 2,400,000 
รวมทั้งสิ้น     201 86,906,500 181 82,876,500 152 53,248,500 534 223,031,500 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)       

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
               1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                   1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 
 

ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
ต่อจากที่นานายถนอมไป
ตามห้วยทา ม.1  

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง  4 ม.  ยาว  947 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49367  
            E 104.23036  
จุดสิ้นสุด  N 14.48960  
            E 104.23091   

    230,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงถนนดินร่อง
จังเอิญ - นานายสุรัตน์ 
โยธ ีม.1 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,120  ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  200,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
สายคลองสหกรณ์ ม.1 – 
ห้วยทา ด้านทิศใต้ 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว  980 ม.  
จุดเร่ิมต้น N 14.49455  
             E 104.22789  
จุดสิ้นสุด  N 14.49469  
             E 104.23097  

   150,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

4 
 

ก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก รอบสระหนองคูณ 
ม.1 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว  
374 ม. ขว่งที่ 2 กว้าง 4 ม. 
ยาว 562 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49812  
             E 104.22345  
จุดสิ้นสุด  N 14.49812  
             E 104.22345   

  300,000 200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)       

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                   1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

5 
 

ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
สายร่องจังเอิญ – คลอง
สหกรณ์ ม.1 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง  4 ม. ยาว 780 ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  150,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น  

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

6 
 

ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
สายนานางจาด โยธ ี– 
นา ผช.สมยศ ม.1 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง  4  ม. ยาว 1,100  ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

    200,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
หนองคูณ ม.1 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว  374 ม. 
ข่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 562 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49812 
             E 104.22345  
จุดสิ้นสุด  N 14.49812  
             E 104.22345   

  500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

8 วางท่อผ่าซีกถนนขา้ง
ศาลาประชาคม ม.1 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 0.40 ม.ยาว 100 ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   100,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนดิน(ขึ้นรูป
ใหม่)ฝั่งด้านตะวันตก  
ม.1 (โดยขุดลอกร่อง
จังเอิญ) 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,300  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4948 
             E 104.2220 
จุดสิ้นสุด  N 14.5013 
             E 104.2244 

   200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

10 
 

ปรับปรุงถนน คสล.
สายบ้านเขวา-บ้าน
ปราสาทเยอ ม.1 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 120  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4954 
             E 104.2215 
จุดสิ้นสุด  N 14.4957 
             E 104.2218 

  300,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

11 
 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
สายคลองสหกรณ์ 
ม.2–บ้านพิทักษ ์ม.9 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 730  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.502 
             E 104.2149 
จุดสิ้นสุด  N 14.4839 
             E 104.2241 

   120,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

12 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านปราสาทเยอ
ตาเหมา-นานายสมร 
ศรีมะณี ม.2 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,200  ม. 
 จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  250,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 

13 
 

ก่อสร้างถนนดินสาย
บ้านดู่ ม.2 - บา้น
พิทักษ์ ม.9 (โดยขุด
ลอกคลอง) 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,200  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4945 
             E 104.2155 
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



62 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

14 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายบญุส่ง 
พุ่มพันธ์ – นางเต่ิง 
โยธ ีม.2 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม. ยาว 87 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4941 
             E 104.2154 
จุดสิ้นสุด N 14.4938 
             E 104.2155 

  170,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

15 
 

ปรับปรุงถนนดินสาย
คลองสหกรณ์ทางทิศ
ตะวันตก ม.2 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49111  
            E 104.21713  
จุดสิ้นสุด  N 14.49631  
             E 104.21885 

   200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

16 
 

ปรับปรุงถนน คสล.
หน้าบ้านฝร่ัง ม.2 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 กวา้ง  4  ม. ยาว  50  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4942 
             E 104.229 
จุดสิ้นสุด  N 14.4942 
             E 104.228 

  125,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีแผงร้ัวกั้น
คลองน้ าที่ได้มาตรฐานพิ่

มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 

17 
 

เสริมผิวจราจร คสล. 
สายบ้านนายนวน-
สามแยกต้นมะขาม 
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  4  ม. ยาว  50  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4816  
             E  104.219 
จุดสิ้นสุด  N 14.4814 
             E 104.2124 

  125,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



63 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

18 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กริมหนอง
คูณ ม.3 

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ด าเนินการด้านอื่นๆ 

ขนาดลาน คสล.กวา้ง  6 
เมตร  ยาว 30 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N 14.48243  
             E 104.21128  

 

   110,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ด าเนินการด้านอื่นๆ เพิ่ม
มากขึ้น 

ราษฎรมีสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ด าเนินการด้านอื่นๆ 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล.
หน้าศาลาประชาคม 
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  5  ม. ยาว  20 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.803656 
             E 104.355729 
จุดสิ้นสุด  N 14.803652 
             E 104.355595 

    62,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างรางระบายน้ า
สายบ้านนายวีระพงษ์  
กาบบวั ม.3 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง รางระบายน้ า ยาว 800 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.48004  
            E 104.20137  
จุดสิ้นสุด  N 14.48539  
             E 104.20062    

   200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นหนองสระภู ม.3  

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 100  ม. 
 จุดเร่ิมต้น N  
              E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E  

  200,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



64 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

22 เสริมผิวจราจร ถนน 
คสล.เส้นหน้าบ้านลุงจร 
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง  4 ม. ยาว  96 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4823 
             E 104.2110 
จุดสิ้นสุด  N 14.4821 
             E 104.2113 

  240,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เลียบคลองประอางน้อย 
ม.3 - หนองพัง ม.4 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3  ม. ยาว 300  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4757 
             E 104.2121 
จุดสิ้นสุด  N 14.4758 
             E 104.2111 

    558,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

24 เปลี่ยนท่อระบายน้ า
จาก 40 ซม.เป็น 60 
ซม.ถนนนา ผช.สุพิน  
ม.3 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง  ท่อขนาด 0.60 ซม.  
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   50,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ด้านทิศเหนือ ศาลา
ประชาคม ม.3  

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3  ม. ยาว  110  ม. 
 จุดเร่ิมต้น N 14.4813 
             E 104.2120 
จุดสิ้นสุด  N 14.4813 
             E 104.2124 

   200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนดิน(ขึ้นรูป
ใหม่)เส้นบ้านนายพิน 
ไชยโชติ-บ้านนางจันทร์ 
พงษ์วัน ม.6 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3.50  ม. ยาว  40  ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  85,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



65 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

27 ซ่อมแซมถนนดินลง
หินคลุกสายสระน้ า
สาธารณะ – นานาง
สงวน ไพรบึง ม.4 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

 กวา้ง 3 ม. ยาว 590 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47776  
            E 104.20462  
จุดสิ้นสุด  N 14.47609  
            E 104.20275    

    150,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

28 เสริมผิวจราจร คสล. 
สายบ้านนายบญุชัย 
กามภากุณซอย
กลางบ้าน-บา้นนาย
อินทร์ วิทยา ม.4 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47824  
            E 104.20580 
จุดสิ้นสุด  N 14.47828  
           E 104.20469 

  250,000  250,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

29 ขยายถนนดินลงหิน
คลุกสายนานายบิน 
เสมศรี – นานายดา 
โยธา ม.4 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 1,000 ม.  
จุดเร่ิมต้น N 14.48004  
            E 104.20137  
จุดสิ้นสุด  N 14.48539  
            E 104.20062    

  300,000  300,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



66 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

30 วางท่อระบายน้ าเส้น
กลางบ้านจากนาง
สร้อย ภาษี-หน้า
บ้านปรภา โยธา ม.4 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 4 ม.ยาว 110 ม.  
จุดเร่ิมต้น N 14.4754 
             E 104.2029 
จุดสิ้นสุด  N 14.4754 
             E 104.2023 

   350,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล.
รอบหนองน้ า
สาธารณะ ม.4 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว  290  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4749 
             E 104.2028 
จุดสิ้นสุด  N 14.4749 
             E 104.2026 

  300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทางเข้าบ้านพ่อ
ด่อน พงษ์เพชร ม.4 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว  100 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4749 
             E 104.2035 
จุดสิ้นสุด  N 14.4751 
             E 104.2034 

   248,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนริมคลอง
จากปากทางเข้า
หมู่บ้านพร้อมลง
ลูกรัง-ห้วยชลัง ม.5 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

 กวา้ง 4 ม. ยาว 1,040 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4734 
             E 104.2159 
จุดสิ้นสุด  N 14.4724 
             E 104.2147 

   450,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



67 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน คสล.
จากที่พกัสงฆ์-คู ม.5 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4733 
             E 104.2149 
จุดสิ้นสุด  N 14.4724 
             E 104.2147 

  470,000 470,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

35 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ทางเปิด-ใหม่สี่แยก-
บ้าน ผช.สวาท ม.5 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 79 ม. 
 จุดเร่ิมต้น N 14.4733 
             E 104.2157 
จุดสิ้นสุด  N 14.4732 
             E 104.220 

  120,000   
 

ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

36 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกันตรุม ม.6 
– บ้านสวาย 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. 
 จุดเร่ิมต้น N 14.789065 
             E 104.391165 
จุดสิ้นสุด  N 14.779984 
             E 104390408 

  310,000 
 

310,000 
 

310,000 
 

ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนคสล.
เส้นบ้านนายชลวัฒน ์
ม.6 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

 กวา้ง 3 ม. ยาว 17  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4730 
             E 104.2332 
จุดสิ้นสุด  N 14.4727 
             E 104.2334 

  35,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



68 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

38 ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายกันตรุม ม.6-
โนนเม๊ะ 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.787880 
             E 104.393041 
จุดสิ้นสุด  N 14.754757 
             E 104.396187  

   180,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกันตรุม ม.6 
– โนนเม๊ะ 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.787880 
             E 104.393041 
จุดสิ้นสุด  N 14.754757 
             E 104.396187 

  330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

40 
 

ก่อสร้างลาน คสล.ที่
ศาลปู่ตา ม.6 

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ด าเนินการด้านอื่นๆ 

กว้าง 20 ม. ยาว 25 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47363 E 
104.23535  

  140,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีลาน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ด าเนินการด้านอื่นๆ 

กองช่าง 
 
  

41 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางสุบิน-กัน
ตรุม สวาย ม.6  

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  4  ม. ยาว 40  ม. 
 จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   88,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคสล.
จากบา้นนาย
ประเสริฐ หอมจันทร์ 
– สะพาน ม.6 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 200 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47525  
             E 104.23460  
จุดสิ้นสุด  N 14.47542  
             E 104.23373   

  220,000 
 

220,000 
 

 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



69 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                   1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2564    
(บาท) 

43 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
นายประเสริฐ หอมจันทร์ –
ดอนป่าช้า ม.6  

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 180 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47523  
             E 104.23459 
จุดสิ้นสุด N 14.47535 
             E 104.23375  

  400,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

44 ปรับปรุงถนนดินสายศาลปู่
ตา-เมรุชั่วคราว ม.6 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 800  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47500 
             E 104.23459 
จุดสิ้นสุด  N 14.47535  
             E 104.23375 

   200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

45 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน ม.6 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
บริเวณท้องถนน 

ระยะทางยาว  400  ม.  
 จุดเร่ิมต้น N 14.790365 
             E 104.391590 

   60,000 60,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีไฟฟ้าส่องสวา่ง
เพิ่มมากขึ้น 

มีแสงสว่างเพิ่มขึ้น
บริเวณถนนและใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างลาน คสล.ที่โรงเรียน
เก่า ม.6 

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ด าเนินการด้านอื่นๆ 

กว้าง 30 ม. ยาว 40 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4722 
             E 104.2332 

   700,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีลาน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ด าเนินการด้านอื่นๆ 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนสายรอบ
หมู่บ้านตามล าห้วยทา ม.6 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว  250  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4731 
             E 104.4728 
จุดสิ้นสุด  N 14.4728 
             E 104.2334 

  350,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



70 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

48 เสริมผิวจราจร คสล.(เดิม)
จากบา้นนางปานจิตร เงิน
ดี – นางเริด เงินดี  
ม.7 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 100 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49525 E 104.20448  
จุดสิ้นสุด  N 14.49540 E 104.20392   

   200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัว Uพรอ้มฝาปิดจากบา้น
นายเชียร – บ้านนายพษิ 
ม.8 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง ท่อขนาด 0.40 ม.  ยาว  580 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49706 E 104.20242  
จุดสิ้นสุด  N 14.49708 E 104.20243   

    540,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีรางระบายน้ าที่

ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนคสล.หน้า
ร้านชัยเจริญ – ไปปา่โคก
คูขาด ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว  180 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49715 E 104.21001  
จุดสิ้นสุด  N 14.49817 E 104.21001     

  380,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายค า ยอดสาย ม.6 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม. ยาว  30 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4730 E 104.2330  
จุดสิ้นสุด  N 14.4731 E 104.2330     

   60,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                           
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

52 
 

ปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง
สายนาพอ่สา โยธี – นาง
ลา บุญศรัทธา ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม.  ยาว 1,800 ม.  
จุดเร่ิมต้น N 14.49627  
            E 104.20813  
จุดสิ้นสุด  N 14.49927 
            E 104.20381 

    390,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคสล. สาย
บ้านนางสมัย – สวนยาง 
ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 2.50 ม.ยาว 120 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49530  
            E 104.20941  
จุดสิ้นสุด  N 14.49459  
            E 104.20933   

  150,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนดิน(ขึ้นรูป
ใหม่) สายบา้นนายง่า ไป
ทิศตะวันตกหมู่บา้น ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม.  ยาว  500 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49743  
            E 104.20235  
จุดสิ้นสุด  N 14.49782  
            E 104.19950    

   55,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ศาลาประชาคม – บ้าน
นายเบาะ ประถมภาส 
 ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 100 ม.  
จุดเร่ิมต้น N 14.49600  
            E 104.20268  
จุดสิ้นสุด  N 14.49625  
            E 104.20320    

  200,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



72 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                    
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

56 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายนาพอ่สุหร่าย บุตร
ชาติ – นานายบู ไก่แก้ว 
ม.8  

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   350,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

57 เสริมผิวจราจรถนน คสล.
น้ าท่วมขัง ซอยประปา  
ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 90 ม.    
 จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

    150,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายณรงค์ – หนอง
พิทักษ์ ม.9 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. 
 จุดเร่ิมต้น N 14.4852 
             E 104.2158 
จุดสิ้นสุด  N 14.4851 
             E 104.2158 

  60,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน ม.9 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  ยาว  
400  เมตร 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  200,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีรางระบายน้ าที่

ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

60 เสริมผิวจราจร คสล. 
(เดิม)สายบ้านนายเยีย่ม – 
นางสมภาส ม.10 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5  ม. ยาว 100  ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  200,000 200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

61 
 

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.
ซอยบ้านนางทิวาพร-บ้าน
นายสุพาท โยธ ีม.10 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 100 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4948  
            E 104.227  
จุดสิ้นสุด  N 14.4957  
            E 104.2145    

  250,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

62 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล.หน้าบ้านนายพูล  
ม.10 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม.  ยาว  30 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49879 
            E 104.22118  
จุดสิ้นสุด  N 14.49887  
            E 104.22130   

  93,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

63 ปรับปรุง/ซ่อมแซมไหล่
ทางถนน คสล.จากศาลปู่
ตา ม.10– ถนน 2111  

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 0.50 ม.ยาว 100 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49955  
            E 104.21968  
จุดสิ้นสุด  N 14.50005 
            E 104.21935   

   62,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

64 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายนานายสิงห์ ประอาง 
– นานางพรศรี ค าอินทร์ 
ม.11 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเรว็ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.48122  
            E 104.22596  
จุดสิ้นสุด  N 14.48448  
            E 104.23006     

   240,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองบัว – คลองสหกรณ์ 
ม.11 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 เมตร ยาว 700 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49341  
            E 104.21335  
จุดสิ้นสุด  N 14.48386  
            E 104.21835     

  480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

66 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
จากคลองสหกรณ์ – ที่นา
นายลา ประอางค์ ม.11 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว  500 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.48389  
            E 104.21828  
จุดสิ้นสุด  N 14.48677  
            E 104.21985     

  180,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

67 ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง  
ม.1- ถนน คสล. ม.2 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 800 เมตร  
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

    300,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

68 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองคูณ ไปทางทิศใต้  
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว  500 ม.   
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  500,000 500,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

69 ขยายผิวจราจรถนน คสล.  
สายบ้านนายค ากอง โยธ ี
– ตาเหมา ม.2 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขยายผิวจราจรข้างละ  1 
เมตร  ยาว 800 เมตร  
 จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

70 ปรับปรุงถนนลงลูกรังสาย
บ้านปราสาทเยอ ม.1–
บ้านโพนปลัด 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม.  ยาว 1,000 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47776  
             E 104.20462  
จุดสิ้นสุด  N 14.47609  
             E 104.20275 

  180,000 180,000 180,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 



76 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

71 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
นางสมัย ไก่แกว้ ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
 จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   100,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

72 
 

ปรับปรุงลงลูกรังรอบห้วย
ทา บ้านกันตรุม ม.6 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว  200 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47525  
            E 104.23460  
จุดสิ้นสุด  N 14.47499  
             E 104.23566    

  150,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

73 
 

ก่อสร้างลาน คสล.รอบ
หนองน้ าบ้านคูสี่แจ ม.7 

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ด าเนินการด้านอื่นๆ 

กว้าง 4  ม. ยาว  150 ม.  
จุดเร่ิมต้น N 14.825638 
             E 104.338423 
จุดสิ้นสุด  N 14.826662 
             E 104.337819 

    330,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีลาน คสล.ที่ได้

มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ด าเนินการด้านอื่นๆ 

กองช่าง 

74 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
บ้านคูสี่แจ ม.8 – บ้าน
สลักได 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว              
1,000 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  300,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



77 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

75 
 

วางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายมังกร โพธิสาร-บ้าน
นายสมาน ภาษี ม.7 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วม
ขังและใช้งานได้ปกติ 

ระยะทาง  222  เมตร   
จุดเร่ิมต้น N 14.4950 
             E 104.2033 
จุดสิ้นสุด  N 14.4946 
             E 104.2044 

  450,000 450,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีท่อระบายน้ า

ท่วมได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน กองช่าง 

76 
 

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายทรงจิตร โพธิ
สาร-สามแยกคลองน้ า  
ม.7 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม.  ยาว  700 ม.  
จุดเร่ิมต้น N 14.49462  
            E 104.20310  
จุดสิ้นสุด  N 14.49158  
            E 104.20398   

  250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

77 
 

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายบุญตา สายสังข์-
บ้านนายอานนท ์สาธกุาร 
ม.7 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง  3 ม. ยาว 70 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49494  
            E 104.20481  
จุดสิ้นสุด  N 14.49481 
            E 104.20522   

  150,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

78 
 

ก่อสร้างถนนดินสายนา
นายแพง สายแก้ว - สวน
ยางนายประยูร ขันทอง 
ม.7 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม.ยาว 500 เมตร   
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   100,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



78 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

79 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านปราสาทเยอใต้ ม.2 – 
บ้านพิทักษ ์ม.9 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 400 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N 14.502 
             E 104.2149 
จุดสิ้นสุด  N 14.4839 
             E 104.2241 

  220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 
 

ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

80 
 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
บ้านคูสี่แจ ม.7 – บ้าน
หนองพัง 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม. ยาว  2,500 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.824020  
             E 104.341238 
จุดสิ้นสุด  N 14.799490 
             E 104.342467 

  300,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

81 
 

ก่อสร้างถนนดิน ม.11 
สายหนองละหะ 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว  1,200 ม.   
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   100,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีแผงร้ัวกั้น

คลองน้ าที่ได้มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภยัขึ้น 

กองช่าง 

82 
 

ก่อสร้างถนนดิน ม.1 สาย
นานายตอน – นานาย
รัตน์ โยธ ี

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.ยาว 1,600 ม.   
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

    120,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

83 วางท่อระบายน้ าจากบ้าน
ก านันเหลี่ยม เงินดี-บ้าน
นางเปรียม ไก่แกว้  ม.7 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วม
ขังและใช้งานได้ปกติ 

ระยะทาง 290 ม.   
จุดเร่ิมต้น N 14.4946 
             E 104.2044 
จุดสิ้นสุด  N 14.48625 
             E 104.20457 

  350,000 350,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีท่อระบายน้ า

ท่วมได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน กองช่าง 

แบบ ผ.02 



79 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

84 ปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง 
บ้านคูสี่แจ ม.7 ดา้นทิศ
ตะวันออกโรงเรียน 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว  900 ม.   
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  200,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

85 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก  ม.8 สายทิศใต้
โคกคูขาด 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.   
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   200,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

86 ปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง 
บ้านคูสี่แจ ม.7 แยกที่นา
นายสา โยธี ไปทิศ
ตะวันตกหมู่บา้น 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม. ยาว 1,100 ม.  
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

    150,000 ร้อยละหรอืจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

87 ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายนานายสมาน 
โยธ-ีนายนิกร สวุรรณวงษ์ 
ม.9 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 
 จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  200,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



80 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                  1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                      1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561        

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

88 วางท่อระบายน้ าจากหลัง
บ้านนายนิคม ค าภา – ลง
คลองบ้านดาบชัย ม.10 

เพื่อระบายน้ าออก
จากหมูบ่้าน 

ท่อขนาด 0.40 ม. ยาว 
100 ม. 
 จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

   100,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มีท่อ
ระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

89 เสริมผิวจราจรถนน คสล.
น้ าท่วมขังหน้าบ้านนายง่า 
ทองเลิศ ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 57 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49745 
             E 104.20258 
จุดสิ้นสุด  N 14.49750 
             E 104.20289 

  150,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างรางระบายน้ า/วาง
ท่อระบายน้ า ภายใน
ส านักงาน 

เพื่อระบายน้ าภายใน
ส านักงาน 

ระยะทางยาว 500 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N 14.83144 
          E  104.36073 

  200,000   ร้อยละหรือจ านวนทอ่
ระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า สายทิศ
เหนือ จากวัดไปสี่แยก  
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 110 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.48388  
             E 104.21183  
จุดสิ้นสุด  N 14.48358  
             E 104.21223 

   250,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



81 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)       

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                   1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

92 
 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ข้างหนองคูณ ม.1  

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 936  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49812                             
E 104.22345  
จุดสิ้นสุด  N 14.49812 
E 104.22345  

  500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

93 
 
 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า ฝายบ้าน
เขวาหว้ยทา ม.1 

เพื่อช่วยให้มกีารระบายน้ าได้
สะดวกและลดปญัหาการท่วม
ขัง 

ตามแบบ อบต.ก าหนด  
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E 

  200,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างที่จอดรถ เพื่อสร้างที่จอดรถส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

กว้าง 18 ม. ยาว  6  ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.83144 
          E 104.36073 

  300,000  300,000 ที่จอดรถส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการเพิ่มขึ้น 

มีที่จอดรถส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

95 วางท่อระบายน้ าแบบบอ่พักจาก
บ้านนายวิเชียร-บ้านนางเบญจพร 
พุทธรักษา ม.8 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง
และใช้งานได้ปกติ 

ระยะทาง 230 ม  
จุดเร่ิมต้น N 14.49702 
             E 104.20241 
จุดสิ้นสุด  N 14.49694 
             E 104.20370 

  350,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มีท่อ
ระบายน้ าท่วมได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ไม่เกิดน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



82 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                   1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

96 
 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จาก
บล็อกคอนเวิร์ด – นานาย
มะลิ ค ามะรักษ ์ม.5 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.  
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E   

   200,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

กองช่าง 

97 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
สายบ้านนางชิด เสมศรี –
บ้านนางบัวพันธ์ ห่อทรัพย์ 
ม.5 

เพื่อช่วยให้มกีารระบายน้ า
ได้สะดวกและลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

กว้าง0.50 ม.ยาว 208 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47597 E 
104.21921 
จุดสิ้นสุด N 14.47561 E 
104.22014  

  300,000  300,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
สายบ้านนายสุริยา 
กาบบวั –เล้ียวซ้ายถึง
คลองส่งน้ า ม.5  

เพื่อช่วยให้มกีารระบายน้ า
ได้สะดวกและลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

ระยะทาง 130 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N 14.47586 E 
104.21954  
จุดสิ้นสุด  N 14.47561 E 
104.22014 

-   360,000 360,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านหนองพัง ม.4 -บ้าน
ประอาง 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 117 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4159 
             E 104.2033 
จุดสิ้นสุด  N 14.482 
             E 104.2043 

  365,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ รอบหนอง
น้ าประจ าหมู่บ้าน ม.4 

เพื่อให้ราษฎรมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออก
ก าลังกาย 

กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47828  
             E 104.20469 

  300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



83 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                   1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

101 
 

โครงการก่อสร้างถนนที่มี
ส่วนผสมของยางพารา 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม.  ยาว 100 ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E   

   280,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

102 
 
 

ปรับปรุงถนน คสล.จากสี่
แยกบา้นนายสาลี ขันทอง-
บ้านนายมังกร โพธิสาร ม.7 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว  50  ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E   

  290,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างรางระบายน้ า สาย
บ้านก านัน – บา้นนายสมาน 
ภาชี ม.7 

เพื่อช่วยให้มกีารระบายน้ า
ได้สะดวกและลดปัญหา
การท่วมขัง 

ระยะทาง 290 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4946 
             E 104.2044 
จุดสิ้นสุด  N 14.48625 
             E 104.20457  

   350,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การระบายน้ าได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าทว่มขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



84 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                   1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

104 
 

ก่อสร้างถนน คสล 
เส้นศาลาประชาคมไป
ทิศตะวันตก ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.49626 
             E 104.20321 
จุดสิ้นสุด  N 14.49602 
             E 104.20961  

   400,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

105 
 

ก่อสร้างราง/วางท่อ
ระบายน้ าเส้นลาดยาง
ทางทิศใต้หมู่บ้าน ม.8 

เพื่อช่วยให้มกีารระบายน้ า
ได้สะดวกและลดปัญหา
การท่วมขัง 

กว้าง0.50 ม.ยาว 100ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E   

    300,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
โรงเรียน-ถนนลาดยาง 
 ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E   

  280,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

107 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบ้านคูสี่แจ-บา้นดิน
แดง ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม.  
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E   

   360,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



85 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)      

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                   1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

108 
 

วางท่อระบายน้ าแบบบอ่
พักไปทิศเหนือบ้านคูขาด 
ม.8 

เพื่อช่วยให้มกีารระบายน้ า
ได้สะดวกและลดปัญหา
การท่วมขัง 

ระยะทาง 260 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N 14.49700 
             E 104.20969 
จุดสิ้นสุด  N 14.49632 
             E 104.20961 

  400,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น  

การระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนนดินจากนา
นางลา ประอาง  – นา
นางไสว ค าแกว้ ม.11 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E   

   300,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

110 ปรับปรุงถนนดินลูกรังจาก
นานายสาย กาบบัว-นา
นายธนกร บุญยิ่ง ม.11 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. 
จุดเร่ิมต้น N  
             E  
จุดสิ้นสุด  N  
             E   

  190,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

111 
 

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายสอน ศรีมะณี -
ทางโค้ง ม.11  

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.ยาว 360 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4832 
             E 104.2114 
จุดสิ้นสุด  N 14.4830 
             E 104.216 

   445,000 445,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



86 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                   1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

112 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
เส้นบ้านนางบุญเจียม 
นาคด-ีบ้านนายเกิด 
ทรงจิตร ม.11 

เพื่อช่วยให้มกีารระบายน้ า
ได้สะดวกและลดปัญหา
การท่วมขัง 

ระยะทาง 187 ม. x 2 
จุดเร่ิมต้น N 14.4988 
             E 104.2161 
จุดสิ้นสุด  N 14.4842 
             E 104.2107 

  450,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

113 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
เส้นบ้านนายชาญ ทรง
จิตร-บ้านนางหงษ์ บัว
จันทร์ ม.11 

เพื่อช่วยให้มกีารระบายน้ า
ได้สะดวกและลดปัญหา
การท่วมขัง 

ระยะทาง 86 ม. x 2 
จุดเร่ิมต้น N 14.4843 
             E 104.2108 
จุดสิ้นสุด  N 14.4843 
             E 104.2113 

  300,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เส้นบ้านนายสมร ศรี
มะณ-ีบ้านนางค าพอง 
ทรงจิตร ม.11 

เพื่อช่วยให้มกีารระบายน้ า
ได้สะดวกและลดปัญหา
การท่วมขัง 

ระยะทาง 187 ม. x 2 
จุดเร่ิมต้น N 14.4839 
             E 104.2108 
จุดสิ้นสุด  N 14.4838 
             E 104.2118 

  450,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะส าหรับ
บริการประชาชน 

เพื่อให้มีห้องน้ าเพียงพอต่อการ
ให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบายในการมาติดต่อ
ราชการและผู้รับบริการได้ใช้
ห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ 

ห้องน้ าส าหรับบรกิาร
ประชาชนในที่ท าการ 
อบต.ปราสาทเยอ 

   500,000  จ านวนหอ้งน้ าที่สะอาด
ถูกสุขอนามยัเพิ่มขึ้น

และมีความ
สะดวกสบายเพิ่มมาก

ขึ้น 
 

มีห้องน้ าเพียงพอต่อการ
ให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบายในการมาติดต่อ
ราชการและผู้รับบริการได้ใช้
ห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 

รวม       115   โครงการ     16,098,000 14,858,000 8,865,000    

แบบ ผ.02 



87 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้  
                  2.  ยุทธศาสตร์ด้าน  เศรษฐกจิ    
                      2.1  แผนงาน   การเกษตร    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนไถกลบ
ตอซังในต าบลปราสาท
เยอ 

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้และได้
ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง  

พื้นที่ต าบลปราสาทเยอ 
จ านวน 11 หมูบ่้าน 

  100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนลดรายจ่าย
ในการท าการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้ประโยชน์จากการไถ
กลบตอซัง 

ส านักงานปลัด
ฯ 

2 โครงการส่งเสริมการฝึก
อาชีพให้กบัประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
และใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน ์

ราษฎรในต าบลปราสาท
เยอ 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เสริมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีอาชพีเสริม
และรายได้เสริม 

ส านักงานปลัด
ฯ 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
ทางการศึกษาฯลฯ 

1. เพื่อให้นักเรียนพึ่งพาตนเอง
ในการประกอบอาชพีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
แนวปฏบิัติในการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนในเขตต าบล
ปราสาทเยอทั้ง 4 

โรงเรียน 

  100,000 100,000 100,000 นักเรียนประกอบอาชพีตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนสามารถพึ่งพา
ตนเองในการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีความรู้แนวปฏบิัติ
ในการประกอบอาชพี 

ส านักงานปลัด
ฯ 

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ  

เพื่อให้เกษตรกรได้อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป 

ราษฎรในหมู่บ้าน   50,000 50,000 50,000 ราษฎรได้อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้คงอยู่เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรได้อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้ด ารง
อยู่สืบไป 

ส านักงานปลัด
ฯ 

 

แบบ ผ.02 



88 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  
                  2.  ยุทธศาสตร์ด้าน  เศรษฐกจิ    
                      2.1  แผนงาน   การเกษตร    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมนวัตกรรมพลังงาน
ระดับชุมชนส าหรับการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 
 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
นวัตกรรมพลังงานแก่ประชาชน
ในพื้นที่ ให้สามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองนวัตกรรม
พลังงานที่ได้รับจากการสัมมนา 
ไปเผยแพร่ต่อชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ราษฎรในต าบลปราสาท
เยอ 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและม ี
สินค้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสินค้าที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

ส านักงานปลัด
ฯ 

6 การสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนในชุมชน  
(ถังหมักก๊าซชีวภาพจาก
ขยะและมูลสัตว์)  

เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทนในชุมชน 

ราษฎรในต าบลปราสาท
เยอ 

  50,000 50,000 50,000 ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ราษฎร
ในชุมชน 

ราษฎรมีพลังงาน
ทดแทนใช้และช่วยลด
ค่าใช้จ่าย 

ส านักงานปลัด
ฯ 

7 การเพิ่มประสิทธภิาพใน
การใช้พลังงานใน
หน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ 

แผงโซล่าเซลล์พร้อม
อุปกรณ์ 

  200,000 200,000 200,000 ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
หน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐมี
พลังงานทดแทนใช้และ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ส านักงานปลัด
ฯ 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้  
                  2.  ยุทธศาสตร์ด้าน  เศรษฐกจิ    
                      2.1  แผนงาน   การเกษตร    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

8 สงเคราะห์และฝึกอาชีพ
แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรที่
ยากไร้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ผู้ยากไร้ต าบลปราสาทเยอ   50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ านวนผู้
ยากไร้มีความรู้เกีย่วกับ
ทักษะอาชีพต่างๆและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ผู้ยากไร้มีความรู้
เกี่ยวกบัทักษะอาชพี
ต่างๆและมีรายได้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด
ฯ 

9 
 
 

จัดหาตลาดเพื่อรองรับ
สินค้าทางการเกษตรใน
ต าบลปราสาทเยอ 

เพื่อส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้าทางการเกษตรของ
ราษฎร 

พื้นที่ต าบลปราสาทเยอ 
 

  100,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ตลาดรองรับผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีตลาดรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร 

ส านักงานปลัด
ฯ 

10 
 
 
 

ส่งเสริมการผลิตและใช้
สารชีวภัณฑ์ในการปอ้งกัน
ก าจัดศัตรูพืช 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลด
การใช้สารเคมี 

เกษตรกรต าบลปราสาท
เยอ จ านวน 11 หมูบ่้าน 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนเกษตรกรในต าบล
ลดการใช้สารเคมีเพิ่มมาก
ขึ้น 

เกษตรกรในต าบลมี
ความรู้ในการผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ในการป้องก้น
ก าจัดศัตรูพืช 

ส านักงานปลัด
ฯ 

 
  
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้  
                  2.  ยุทธศาสตร์ด้าน  เศรษฐกจิ    
                      2.1  แผนงาน   การเกษตร    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

11 โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมนโยบายการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้วา่ราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ 

หมู่บ้านในพื้นที่ต าบล
ปราสาทเยอ 

  89,000 89,000 89,000 ปีละ 1 
หมู่บ้าน 

การพัฒนาเป็นไปตาม
นโยบายของผู้วา่ราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ 

12 โครงการรักษาสภาพ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

หมู่บ้านในพื้นที่ต าบล
ปราสาทเยอ 

  20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ 

13 
 
 

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลปราสาทเยอ 

เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริม 
และมีกองทุนหมุนเวยีน 

กองทุนต าบลปราสาท
เยอ  

 

  100,000 100,000 100,000 ราษฎรมี
รายได้ 

ราษฎรมีรายได้เสริม 
และมีกองทุนหมุนเวยีน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
                  2.  ยุทธศาสตร์ด้าน  เศรษฐกจิ    
                      2.1  แผนงาน   การเกษตร 
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561        

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเล้ียงไก่พันธ์ไข ่

ราษฎรมีอาชพีเสริม  
และสร้างรายได้แก่ราษฎร 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   50,000 50,000 50,000 ราษฎรมีอาชพีเสริมและมีรายได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีอาชพีเสริม
และมีรายได ้

กลุ่มอาชีพ 

15 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพท่อผา้ไหม 

ราษฎรมีอาชพีเสริม  
และสร้างรายได้แก่ราษฎร 

ราษฎร/กลุ่มอาชีพทอผา้ใน
ต าบล 

  50,000 50,000 50,000 ราษฎรมีอาชพีเสริมและมีรายได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีอาชพีเสริม
และมีรายได ้

กลุ่มอาชีพ 

16 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเย็บผา้ 

ราษฎรมีอาชพีเสริม  
และสร้างรายได้แก่ราษฎร 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   50,000 50,000 50,000 ราษฎรมีอาชพีเสริมและมีรายได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีอาชพีเสริม
และมีรายได ้

กลุ่มอาชีพ 

17 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ดฯ 

ราษฎรมีอาชพีเสริม  
และสร้างรายได้แก่ราษฎร 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   20,000 20,000 20,000 ราษฎรมีอาชพีเสริมและมีรายได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีอาชพีเสริม
และมีรายได ้

กลุ่มอาชีพ 

18 
 

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเล้ียงปลา 

ราษฎรมีอาชพีเสริม  
และสร้างรายได้แก่ราษฎร 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   20,000 20,000 20,000 ราษฎรมีอาชพีเสริมและมีรายได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีอาชพีเสริม
และมีรายได ้

กลุ่มอาชีพ 

19 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเล้ียงโค-กระบือ 

ราษฎรมีอาชพีเสริม  
และสร้างรายได้แก่ราษฎร 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   20,000 20,000 20,000 ราษฎรมีอาชพีเสริมและมีรายได้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีอาชพีเสริม
และมีรายได ้

กลุ่มอาชีพ 

 
 
 

แบบ ผ.02 



92 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
                  2.  ยุทธศาสตร์ด้าน  เศรษฐกจิ    
                      2.1  แผนงาน   การเกษตร    

 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

20 อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรระดับต าบล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึง
กันและกัน 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรระดับต าบล 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนใน
ต าบลมีความรู้ 
เกี่ยวกบัการท า
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนในต าบลมี
ความรู้ เกี่ยวกับการ
ท าการเกษตรมากขึ้น 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตรระดับ

ต าบล 
21 สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์

ราษฎรหมู่บา้น ต าบล
ปราสาทเยอ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ราษฎรในต าบล
ปราสาทเยอ 

  100,000 100,000 100,000 ความเดือดร้อนของ
ประชาชนลดลง 

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ศูนย์สงเคราะห์
ราษฎร 

 

22 อุดหนุนกลุ่มสตรีประจ า
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มสตรีประจ าต าบล   50,000 50,000 50,000 ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และชุมชนเข้มแข็ง 

ราษฎรมีรายได้และ
ชุมชนเข้มแข็ง 

กลุ่มสตรีประจ า
ต าบล 

รวม   22    โครงการ - -   1,379,000 1,279,000 1,279,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
                      3.1  แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
สวนสาธารณะ 

เพื่อให้มีสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ 

พื้นที่ในต าบลปราสาทเยอ     300,000   จ านวนสวนสาธารณะที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 

2 การจัดงานประเพณีสงกรานต ์ เพื่อการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ของชาติ 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ
ได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี
และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

  100,000 100,000 100,000 ประเพณีสงกรานต์ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้คู่กบั
ประเทศไทยตลอดไป 

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

3 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
ม.5 

เพื่อเป็นสถานที่ในการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาของ
ประชาชนและเยาวชนและ
เป็นการบริการประชาชนให้
ได้รับความสะดวกในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

กว้าง 24 ม. ยาว  30 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.47578 
            E 104.21870  
 

   250,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
ลานกีฬาไว้ออกก าลังกาย
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่างๆและมี
พื้นที่ส าหรับออกก าลัง
กายเพิ่มมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบล
ปราสาทเยอ 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละของนักเรียนและ
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.1  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561        

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

5 จัดหาเครื่องออกก าลังกาย 
ม.3 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 

เครื่องออกก าลังกาย   100,000  100,000 เยาวชนและประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรและเยาวชนได้ออก
ก าลังกายท าให้มีสุขภาพที่
แข็งแรง   

กองการศึกษา 

6 จัดการแข่งขันกีฬาประจ า
ต าบล(กีฬาต้านยาเสพติด) 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้าง
ความสามัคคี และแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในหมู่บ้าน ต าบล 

จ านวน 1 ครั้ง    200,000 200,000 200,000 เยาวชนและประชาชนได้ออก
ก าลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
สร้างความสามัคคี และลดปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน ต าบลเพิ่มมากขึ้น 

เยาวชนและประชาชนได้
ออกก าลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย สร้างความสามัคคี 
และลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน ต าบล 

กองการศึกษา 

7 
 
 
 

สนับสนุนนักกีฬาตัวแทน
ประจ าต าบลเพือ่ไปแข่งขัน
ทุกระดับ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

ตัวแทนเยาวชนต าบล
และตัวแทนโรงเรียน 

  80,000 80,000 80,000 เยาวชนและประชาชนได้ออก
ก าลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
สร้างความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น 

ได้ส่งเสริมตัวแทนเยาวชน
ต าบลและตัวแทนโรงเรียน
ไปแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 

กองการศึกษา 

8 อุดหนุนงานเทศกาลดอก
ล าดวนบาน สืบสาน
ประเพณีส่ีเผ่าไทยศรีสะเกษ 

เพื่ออนุรักษ์การแสดง
พื้นบ้านอิสานซ่ึงเป็น
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชน 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชนเผ่าทั้งสี่
เผ่า 

  10,000 10,000 10,000 ประชาชนเข้าใจถึงวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชุมชนมากขึ้น 

เป็นการอนุรักษก์ารแสดง
พื้นบ้านอิสานซ่ึงเป็น
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชน 

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ไพรบึง 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม               
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
                      3.1  แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล
ปราสาทเยอ 

เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่
ดีงามของท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
ปราสาทเยอได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น 

  25,000 25,000 25,000 วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ไว้คู่กับ
ประเทศไทยตลอดไป 

ประชาชนรู้จักการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

สภาวัฒนธรรม
ต าบลปราสาทเยอ 

10 อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) 
“ศรีสะเกษเกมส์” และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.
2563) “นครล าดวนเกมส์” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความตื่นตัว 
เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา 

จ านวน 1 ครั้ง   150,000   ประชาชนในเขตพื้นที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความ
ตื่นตัว เกิดความสนใจ
และมีแรงจูงใจใน
กิจกรรมกีฬา
ระดับชาติเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขตพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความตื่นตัว เกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจใน
กิจกรรมกีฬาระดับชาต ิ

คณะกรรการกีฬา
จังหวัด 

รวม         10   โครงการ - -   995,000 695,000 545,000 - - - 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                          
แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.2  แผนงาน   การศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความ
รัก  สามัคคีและกล้าแสดงออก  
กล้าคิด  กลา้ท า 

เด็กและเยาวชน 
ในต าบลปราสาทเยอ 

  50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของตนและสังคม
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของตนและ
สังคม 

กองการศึกษา 

2 
 

โครงการแข่งขันทักษะด้าน
ร่างกายเด็กปฐมวยั 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
ทักษะทางด้านร่างกาย 

เด็กปฐมวัยภายในต าบล
ปราสาทเยอ 

  20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัยมีทักษะ
ทางด้านร่างกายเพิ่ม
มากขึ้น 

เด็กมีความกล้าแสดงออก กองการศึกษา 

3 ปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ป้ายมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ป้ายศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก   100,000   จ านวนปา้ยมีมาตรฐาน
และปลอดภยัเพิ่มมาก
ขึ้น 

ป้ายมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

4 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาทเยอ 

  20,000 20,000 20,000 ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมี
ความรู้ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีความรู้
ความสามารถมากขึ้น 

กองการศึกษา 

5 จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ต าบล 

เพื่อเป็นศูนย์กลางประสาน
และเช่ือมโยงข้อมูลของต าบลสู่
ชุมชน 

ศูนย์สารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ต าบล 

  50,000   ราษฎรในต าบล
ปราสาทเยอได้รับรู้
ข่าวสารขอ้มูลกับ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

ราษฎรในต าบลปราสาท
เยอได้รับรู้ข่าวสารข้อมูล
กับการศึกษา 

กองการศึกษา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.2  แผนงาน   การศึกษา 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

6 
 
 
 

โครงการนิเทศภายในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินภายนอก 

ผู้เรียน  บุคลากร
ทางการศึกษา  อาคาร
สถานที่และเอกสารทาง
วิชาการ   

  5,000 5,000 5,000 ผู้เรียน  บุคลากรทางการศึกษา
มีความพร้อมรับการประเมิน
ภายนอกที่มีมาตรฐาน 

ผู้เรียน  บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
พรอ้มรับการประเมิน
ภายนอก 

กองการศึกษา 

7 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่
มีมาตรฐานและปลอดภยั 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ปราสาทเยอ 

  300,000   เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานและปลอดภยั 

กองการศึกษา 

8 
 

ติดต้ังตาข่ายเหล็กป้องกันลกู
ฟุตบอลด้านข้างลานกีฬา 

เพื่อป้องกันลูกฟุตบอล
กระเด็นออกนอกสนาม 

กว้าง 26 ม. ยาว 26 
ม.สูง 6 ม. 

  60,000   จ านวนตาข่ายเหล็กป้องกันลกู
ฟุตบอลเพิ่มขึ้น 

ป้องกันลูกฟุตบอล
ด้านข้างลานกีฬา 

กองการศึกษา 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครู/
ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู/
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   12,000 12,000 12,000 จ านวนครูมีศักยภาพในการ
ดูแลเด็กเพิ่มมากขึ้น 

ครูมีศักยภาพในการ
ดูแลเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัดอบต.
ปราสาทเยอ 

10 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย 

เพื่อให้ได้รับความรู้ และมี
ความสามารถในการ
รับมืออุบัติเหตุจาก
อัคคีภัย 

ฝึกอบรมและสาธิต
วิธีการใช้ เครื่องมือ
ดับเพลิงเบื้องต้นให้กับ
ครูและบุคลากร 

  30,000   ฝึกอบรมและสาธิตวธิีการใช้ 
เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น
ให้กับครูและบุคลากร                     
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น 

ฝึกอบรมและสาธิต
วิธีการใช้ เครื่องมือ
ดับเพลิงเบื้องต้นให้กับ
ครูและบุคลากร                     
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัดอบต.
ปราสาทเยอ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.2  แผนงาน   การศึกษา 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

11 
 
 
 

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความ
เข้าใจ และชื่นชมใน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ดีงามของไทย และของ
ท้องถิ่น 

 เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน และหนว่ยงานต้น
สังกัด 

  6,000 6,000 6,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม-ประเพณี ของ
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม-
ประเพณี ของท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดอบต.
ปราสาทเยอ 

12 
 

โครงการสื่อเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อพฤติกรรมเด็กเล็ก 

เพื่อให้ได้เรียนรู้ประโยชน์
และโทษของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของเด็กเล็ก 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครู
และผู้ปกครอง   
ประโยชน์และโทษของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของ        เด็ก
เล็ก 

  30,000   ครูและผู้ปกครองได้ความรู้  
เร่ืองประโยชน์และโทษของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของเด็กเล็ก
เพิ่มขึ้น 

ครูและผู้ปกครองได้
ความรู้  เร่ือง
ประโยชน์และโทษ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดอบต.
ปราสาทเยอ 

13 โครงการพาน้องท่องโลก
กว้าง 

เพื่อส่งเสริมเด็กรู้จักคิด
วิเคราะห์จากการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ตรง 

ครู ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ทุกคนเข้าร่วมกจิกรรม
หนูน้อยเรียนรู้โลกกวา้ง 

  10,000 10,000 10,000 เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศ ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เปลี่ยนบรรยากาศ ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดอบต.
ปราสาทเยอ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                          
แบบ ผ.02 



99 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.2  แผนงาน   การศึกษา 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

14 โครงการติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต             
เพื่อส่งเสริมส่ือ          
การเรียนรู้ส าหรับ            
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้ระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนมี
สภาพที่เอื้อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องคุ้มค่าและ
ยาวนานตลอดไป 

สัญญาณอินเตอร์เน็ต   45,000   ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปราสาทเยอ มี
ระบบอินเตอร์เน็ตใช้
ส าหรับจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปราสาท
เยอ มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้
ส าหรับจัดการเรียนการสอน       
อย่างเหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
อบต.ปราสาท
เยอ 

15 
 

 

สมทบการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
สาธารณูปโภค) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า 
ค่าไฟฟ้า ฯ 

ศพด.บ้านคูสี่แจ  
ศพด.วัดบ้านประอาง 
ศพด.บ้านปราสาทเยอ 

  36,000 36,000 36,000 ร้อยละของเด็กได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้น 

พัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กใน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

ศพด.บ้านคูสี่แจ  
ศพด.วัดบ้านประ
อางศพด.บ้าน
ปราสาทเยอ 

16 
 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเด็ก 

ศพด.บ้านคูสี่แจ  
ศพด.วัดบ้านประอาง
ศพด.บ้านปราสาทเยอ 

  120,700 120,700 120,700 ร้อยละของเด็กได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้น 

พัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กใน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

ศพด.บ้านคูสี่แจ  
ศพด.วัดบ้านประ
อางศพด.บ้าน
ปราสาทเยอ 

รวม   16  โครงการ - -   894,700 279,700 279,700 - - - 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.3  แผนงาน   สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด และ
โรคติดต่อ ฯลฯ 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  

ราษฎรในต าบลปราสาท
เยอ 

  10,000 10,000 10,000 การป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด/โรคตดิต่อได้
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปอ้งกันและ
แก้ไขโรคติดต่อฯ 

ส านักงานปลัด 

2 
 
 

อาหารเสริม (นม)   
เด็กก่อนเกณฑ์ 
 

เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์ได้
ดื่มนมตามหลักเกณฑ์  

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
ในเขตต าบลปราสาทเยอ 

  200,000 200,000 200,000 เด็กก่อนเกณฑ์ได้ดื่มนม
ตามหลักเกณฑค์รบทุกคน 

เด็กก่อนเกณฑ์มีร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์และมี
พัฒนาการที่สมวยั 

กองการศึกษา 

3 
 

จัดหาเครื่องกรองน้ าดื่มสะอาด
ประจ าหมู่บา้น 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าที่
สะอาดถูกสุขอนามย้ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

เครื่องกรองน้ า 
ม.2,4,5,7,8,9 

  200,000 200,000 200,000 จ านวนเครื่องกรองน้ าที่
สะอาดถูกสุขอนามยัเพิ่ม
มากขึ้น 

ราษฎรมีน้ าที่สะอาดถูกสุ
ขอนาม้ยไวบ้ริโภคใน
ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด
ฯ 

4 โครงการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ จ านวน 11 หมูบ่้าน ลด
อัตราสุนัขป่วยด้วยโรคพิษ

สุนัขบ้า 

  100,000 100,000 100,000 การป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าได้
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สุนัขและแมวในเขตพื้นที่
ต าบลปราสาทเยอได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักงานปลัด
ฯ 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพผู้สูงอายุในต าบล 

ผู้สูงอายุในต าบลปราสาท
เยอ 

  40,000 40,000 40,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงานปลัด
ฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)                
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.3  แผนงาน   สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลัก 2561        

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

6 อาหารเสริม(นม)  เด็ก
นักเรียนโรงเรียนทั้ง  4  
โรงในต าบลปราสาทเยอ 

เพื่อให้นักเรียนได้
ดื่มนมตาม
หลักเกณฑ ์

นมพาสเจอร์ไรส์ 
นม UHT 

  650,000 650,000 650,000 นักเรียนได้ดื่มนม
ตามหลักเกณฑ์
ครบทุกคน 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
เสริม(นม)  ดื่มอย่าง
เพียงพอ 

1.ร.ร.บ้านปราสาทเยอ 
2.ร.ร.วัดบ้านประอาง 
3.ร.ร.บ้านคูสี่แจ 
4.ร.ร.บ้านหนองพัง 

7 อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนทั้ง  4  
โรงในต าบลปราสาทเยอ 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
คุณประโยชน์อยา่ง
เพียงพอ 

อาหารกลางวัน   1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณประโยชน์
อย่างเพียงพอครบ
ทุกคน 

นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีคุณประโยชน์อยา่ง
เพียงพอ 

1.ร.ร.บ้านปราสาทเยอ 
2.ร.ร.วัดบ้านประอาง 
3.ร.ร.บ้านคูสี่แจ 
4.ร.ร.บ้านหนองพัง 

8 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กก่อนเกณฑ์ 

เพื่อให้เด็กก่อน
เกณฑ์ได้รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณประโยชน์อยา่ง
เพียงพอ 

อาหารกลางวัน   400,000 400,000 400,000 เด็กก่อนเกณฑ์
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
คุณประโยชน์อยา่ง
เพียงพอครบทุกคน 

เด็กก่อนเกณฑ์ได้รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณประโยชน์อยา่ง
เพียงพอ 

1.ศพด.บ้านปราสาทเยอ 
2.ศพด.วัดบ้านประอาง 
3.ศพด.วัดบ้านคูสี่แจ 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.3  แผนงาน   สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลัก 2561        

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

9 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคน
ในชุมชนให้มีความรู้ในการ
ดูแลป้องกันโรค 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขชุมชน 
 

หมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน   220,000 220,000 220,000 ประชาชนมีความรู้ใน
การปฏิบัติตวัด้านการ
ดูแลสุขภาพ แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขใน
หมู่บ้านและเขา้ถึง
บริการด้าน
สาธารณสุขที่อยู่ใน
หมู่บ้านได้อยา่งทั่วถึง
และเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีความรู้ใน
การปฏิบัติตวัด้านการ
ดูแลสุขภาพ แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขใน
หมู่บ้านและเขา้ถึง
บริการด้านสาธารณสุข
ที่อยู่ในหมู่บ้านได้อย่าง
ทั่วถึง 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

10 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

เพื่อให้ราษฎรได้รับการ
บริการด้านสุขภาพอย่าง
ครบถ้วนและทั่วถีง 

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
ปราสาทเยอ 

  72,000 72,000 72,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
สุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น 

ราษฎรได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพอยา่ง
ครบถ้วนและทั่วถึง 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล
ปราสาทเยอ 

11 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
แบบบูรณาการ 

1. เพื่อลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อควบคุมและ
ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 

จ านวน  11  หมู่บา้น ลดอัตรา
ป่วยดว้ยโรคไข้เลือดออกในเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต. อัตราปว่ย
ต่อประชากรแสนคนลดลงร้อยละ 
20 ของค่ามัธยฐานยอ้นหลัง 5 ป ี

  100,000 100,000 100,000 การป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนตระหนักถึง
การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกโดยให้
ความร่วมมือในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายบ้าน
ตนเองทุกสัปดาห ์

ส านักงานปลัดฯ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)                
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.3  แผนงาน   สาธารณสุข 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

12 อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน (สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคน
ในชุมชนให้มีความรู้ในการ
ดูแลป้องกันโรค 
2. เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ชุมชน 
3. เพื่อจัดบริการในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณ
และส่งเสริมให้บริการ
สาธารณสุขในหมู่บ้าน
ทั้ง 11 หมู่บ้าน 

  82,500 82,500 82,500 ประชาชนมีความรู้ใน
การปฏิบัติตวัด้านการ
ดูแลสุขภาพ แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขใน
หมู่บ้านและเขา้ถึง
บริการด้านสาธารณสุข
ที่อยู่ในหมู่บ้าน จาก
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ได้อย่างทั่วถึงและเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีความรู้ใน
การปฏิบัติตวัด้านการ
ดูแลสุขภาพ แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขใน
หมู่บ้านและเขา้ถึง
บริการด้านสาธารณสุข
ที่อยู่ในหมู่บ้าน จาก
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ได้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานใน

ชุมชน 

13 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
รู้จักป้องกันโรคเอดส์และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ให้มีแนวโน้มลดลง 

ราษฎรในต าบล
ปราสาทเยอ 

  10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ติดเช่ือรายใหม่
ไม่มี 

ประชาชนได้รู้จักสาเหตุ
และการปอ้งกันโรค
เอดส์ 

ส านักงานปลัดฯ 

รวม      13    โครงการ     3,584,500 3,584,500 3,584,500    
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.4  แผนงาน   สังคมสงเคราะห ์
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 
 
 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในต าบล
ปราสาทเยอ 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ย 

 
 

  6,376,100 6,376,100 6,376,100 ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพเพิ่มมากขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบล
ปราสาทเยอได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 
 

ส านักงานปลัด
ฯ 

2 
 

 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการในต าบลปราสาท
เยอ 

ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ย 

  1,855,200 1,855,200 1,855,200 ผู้พิการมีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพเพิ่มมากขึ้น 

ผู้พิการในต าบล
ปราสาทเยอได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 
 

ส านักงานปลัด
ฯ 

3 
 

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ติดเช้ือเอดส์ 
 

เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์ในต าบล
ปราสาทเยอ 

ผู้ติดเช้ือเอดส์ที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ย 

  30,000 30,000 30,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์มีรายได้
เพียงพอแกก่ารยังชีพเพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้ติดเช้ือเอดส์ในต าบล
ปราสาทเยอได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 
 

ส านักงานปลัด
ฯ 

4 โครงการออกหนว่ยบรกิาร
ประชาชนเคลื่อนที่ 

- เพื่อบริการจัดเก็บ
ภาษ ี
- เพื่อจา่ยเบีย้ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส ์
- ตรวจสุขภาพผู้สูงอาย ุ
- ให้บริการอื่นๆฯลฯ 

เขตต าบลปราสาทเยอ   20,000 20,000 20,000 อบต.ได้อ านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชน
นอกสถานที ่
เพิ่มมากขึ้น 

1. อบต.ได้อ านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชน
นอกสถานที ่
2. การจัดเก็บรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด
ฯ 

กองคลัง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.4  แผนงาน   สังคมสงเคราะห ์
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

5 
 
 

จัดหาเครื่องอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้พิการที่มา
ติดต่อราชการ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการที่มาติดต่อ
ราชการ 

ผู้พิการในต าบลปราสาทเยอ   50,000 50,000 50,000 เครื่องอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการที่มาติดต่อ
ราชการเพิ่มมากขึ้น 

ผู้พิการได้รับความสะดวก
ในการมาติดต่อราชการ 

ส านักงานปลัด
ฯ 

6 
 

 

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เฉลิมพระเกียรติ  

เพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ 
 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนเพิ่มขึ้น 

บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส/ผู้
ยากไร ้

ส านักงานปลัด
ฯ 

7 โครงการช่วยเหลือเด็ก 
สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสที่
ยากไร ้

เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร ้

  10,000 10,000 10,000 เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 

ผู้ป่วยทีย่ากไร้ได้รับความ
สะดวกในการ
รักษาพยาบาล 

ส านักงานปลัด
ฯ 

8 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาต ิ
 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการด าเนินชีวิต 

ผู้สูงอายุต าบลปราสาทเยอ   100,000 100,000 100,000 ขวัญและก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น 

ผู้สูงอายุมีขวัญและ
ก าลังใจในการด าเนินชีวิต 

ส านักงานปลัด
ฯ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           3.4  แผนงาน   สังคมสงเคราะห ์
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

9 
 

 

โครงการท้องถิ่นต้านภัย
หนาว 

เพื่อป้องกันภยัหนาว ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ผู้ด้อยโอกาส/ผู้
ยากไร ้

  100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น 

บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส/ผู้
ยากไร ้

ส านักงานปลัด
ฯ 

รวม      9   โครงการ - -   8,741,300 8,741,300 8,741,300 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.  ยุทธศาสตร์ด้าน   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         4.1  แผนงาน   การเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 ก าจัดผักตบชวา ล าหวัย/
หนอง/คลองสาธารณะใน
ต าบล 

เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ า
ลดการก่อให้เกิดน้ าเสีย 

ล าห้วยสาธารณะในต าบล   100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
เพิ่มมากขึ้น 

น้ าสะอาดขึ้น กองช่าง 

2 
 
 

การบริหารจัดการขยะ 
แบบบูรณาการ 

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนรว่ม
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   50,000 50,000 50,000 หมู่บ้านสะอาดขึ้นและมี
การทิ้งขยะลดลง 

หมู่บ้านสะอาดขึ้นและมี
การทิ้งขยะอย่างถกูสุข
นิสัย 

ส านักงานปลัด
ฯ 

3 
 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในต าบล 

พื้นที่ในต าบลปราสาทเยอ   10,000 10,000 10,000 ประชาชนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในต าบล
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนตระหนักถึง
การอนุรักษธ์รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ต าบล 

ส านักงานปลัด
ฯ 

4 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าใน
ต าบล 

เพื่อเรียนรู้และอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในต าบล 

ฝายชะลอน้ า   10,000  10,000 ประชาชนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในต าบล
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนตระหนักถึง
การอนุรักษธ์รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ต าบล 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                      
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.  ยุทธศาสตร์ด้าน   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         4.1  แผนงาน   การเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

5 ปลูกจิตส านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ส านึกในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเด็กและ
เยาวชนเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

จ านวน 11 หมูบ่้าน   50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนมีส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 

เด็กและเยาวชนมีส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเด็กและ
เยาวชนเกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ 

ส านักงานปลัด
ฯ/กอง

การศึกษาฯ 

6 
 
 

ปลูกหญ้ าแฝกตามแนว
พระราชด าริ 

เพื่อเป็นป้องกันการ
พังทลายของดิน 

พื้นที่ภายในต าบล   50,000  50,000 การปลูกหญา้แฝกสามรถ
ป้องกันการพังทลายของดิน
เพิ่มมากขึ้น 

การปลูกหญา้แฝกสามรถ
ป้องกันการพังทลายของ
ดิน 

ส านักงานปลัด
ฯ 

7 
 
 

รังวัดที่สาธารณประโยชน์
ป้องกันการบกุรุก 

1. เพื่อให้ทราบแนวเขตที่
ถูกต้อง 
2. เพื่อป้องกันการบุกรุก
จากประชาชน 

ที่สาธารณะประโยชน์
ภายในต าบล 

  20,000 20,000 20,000 อบต.สามารถป้องกันการบกุ
รุกเพิ่มมากขึ้น 

1. อบต.ทราบแนวเขตที่
ถูกต้อง 
2. อบต.สามารถปอ้งกัน
การบุกรุก   

กองช่าง 

8 เสริมคันคลองสหกรณ์ด้าน
ทิศตะวันออกแยกนานาย
ตอนไปทิศเหนือ ม.1 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มไร่นา ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

   200,000  จ านวนคันคลองเพิ่มมากขึ้น ป้องกันน้ าไหลทะลักทว่ม
ไร่นาราษฎร 

กองช่าง 

รวม   8  โครงการ     290,000 430,000 290,000    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
        5.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 สนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ 

เพื่อส ารวจขอ้มูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและศักยภาพ
ของต าบล 

ราษฎรจ านวน  11  
หมู่บ้าน 

  20,000 20,000 20,000 ได้รับทราบข้อมูลปัญหา
ความต้องการของประชาชน
และศักยภาพของต าบลเพิ่ม
มากขึ้น 

ได้รับทราบข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและศักยภาพ
ของต าบล 

ส านักงานปลัด
ฯ 

2 การจัดการเลือกตั้ง 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งหรือเลือกตั้ง
ซ่อมแทนต าแหน่งที่วา่ง 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกบัการเลือกตั้งระดับ
ต่างๆ 

ต าบลปราสาทเยอ 
ม.1-ม.11 

  800,000 200,000 200,000 การเลือกตั้งในระดับต่างๆ มี
การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเพิ่มมากขึ้น 

1. การเลือกตั้งหรือ
เลือกตั้งซ่อมแทน
ต าแหน่งที่ว่างประสบ
ความส าเร็จ 
2. การเลือกตั้งในระดับ
ต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 

ส านักงานปลัด
ฯ 

3 ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมาย
ทั่วไป 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าเกี่ยวกบั
กฎหมายเลือกตั้งและ
กฎหมายทัว่ไป 

ราษฎรจ านวน   11  
หมู่บ้าน 

  20,000   ประชาชนมีความรู้ความเข้า
เกี่ยวกบักฎหมายเลือกตั้ง
และกฎหมายทั่วไปเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนในต าบลมี
ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของประชาชน
ชาวไทย 

ส านักงานปลัด 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
        5.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

4 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนที่มา
ติดต่อขอรับบริการได้รับ
ความสะดวก 

ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  100,000 100,000 100,000 มีสถานที่คอยบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้มาตรฐาน 

มีสถานที่คอยบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการอย่างเหมาะสม 

กองช่าง 

5 โครงการเทิดทูนและปกป้อง
สถาบัน 

เพื่อเป็นการปกป้อง
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้มีความ
มั่นคง 

รณรงค์รวมพลังเพื่อสร้าง
ความสามัคคีในหมู่

ประชาชน 

  20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความสามัคคี
สมานฉันท์และร่วมมอื
ปกป้องสถาบันชาติ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สามัคคีสมานฉันท์และ
ร่วมมือปกปอ้งสถาบัน
ชาติ ฯ 

ส านักงานปลัด
ฯ 

6 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอีกหนึ่ง
ช่องทาง 

ป้ายประชาสัมพันธ ์   100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอยา่งทั่วถึง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

ทุกกอง 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาทเยอ 

เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจในสถานที่ราชการและมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ที่ท าการ อบต.ปราสาท
เยอ 

  100,000  100,000 ที่พักผ่อนหย่อนใจใน
สถานที่ราชการ  และมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามเพิ่มมากขึ้น 

สามารถใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจใน
สถานที่ราชการ  และมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                  แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
        5.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
   
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

8 ก่อสร้างศาลาพักสงฆ์
(บริเวณเมรุชั่วคราว) บ้าน
กันตรุม ม.6 

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมที่มีส่วนร่วมของ
ราษฎรในหมู่บ้าน 

ขนาด  8.00 เมตร ยาว   
20.00 เมตร 

  150,000  150,000 จ านวนสถานที่จัดกจิกรรม
ที่มีส่วนร่วมของหมู่บา้น
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมที่มีส่วนรว่ม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 โครงการออกกฎระเบียบ ,
ข้อบัญญัติ,พรบ. ต่างๆ 

เพื่อเป็นแนวทางการ
ควบคุมกิจการต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบล   10,000   มีกฎระเบียบไว้บังคับ
ควบคุมกิจการต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

มีกฎระเบียบไว้บังคับ
ควบคุมกิจการต่างๆ 

ส านักงานปลัด
ฯ 

10 
 
 

โครงการฝึกอบรมการจัดท า
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจัดท าแผน
ชุมชนระดับหมู่บ้าน 

  ผู้น าชุมชน/ราษฎรใน
ต าบลปราสาทเยอ 

 

    30,000 ราษฎรมีความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการจัดท าแผน
ชุมชนระดับหมู่บ้านเพิ่ม
มากขึ้น 

ราษฎรมีความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการจัดท าแผน
ชุมชนระดับหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด
ฯ 

11 
 
 

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์

ผู้น าชุมชนในต าบล
ปราสาทเยอ 

  100,000 100,000 100,000 ราษฎรในต าบลปราสาท
เยอมีความปรองดอง
สมานฉันท์เพิ่มขึ้น 

ราษฎรในต าบลปราสาท
เยอมีความปรองดอง
สมานฉันท ์

ส านักงานปลัด
ฯ 

12 ปรับปรุงเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาท
เยอ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
ต่างๆ 

ผู้ขอรับบริการ   50,000 50,000 50,000 เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาทเยอ
ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ประชาชนสามารถศึกษา
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ลด
ขั้นตอนในการบริการ 

ส านักงานปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
        5.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

13 จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าแผนทีภ่าษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

พื้นที่ต าบล
ปราสาทเยอ 

   200,000  อบต. สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อยา่งครบถ้วน
และถูกต้องเพิ่มมากขึ้น 

อบต. สามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่าง
ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

กองคลัง 

14 ส ารวจความพึงพอใจในการ
บริการประชาชน 

เพื่อเป็นข้อมูลใน
การศึกษาเพือ่การ
ปรับปรุงการ
บริหารงาน 

ราษฎรในต าบล
ปราสาทเยอ 

  30,000 30,000 30,000 อบต.มีข้อมูลใน
การศึกษาเพือ่การ
ปรับปรุงการบริหารงาน
เพิ่มขึ้น 

หน่วยงานมีขอ้มูล
ในการบริหารงาน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

15 ฝึกอบรม,สัมมาศึกษาดูงาน  
คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาฯ
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

เพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาและเพิ่ม
ความรู้ในหน้าที่การ
งาน 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ

พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจา้ง 

อบต. 

  300,000 300,000 300,000 บุคลากรมีความรู้
เพิ่มขึ้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานราชการมี
ความถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

บุคลากรมีความรู้ 
ท าให้การ
ปฏิบัติงานราชการ
มีความถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

16 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษแก่ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นขวัญและก าลังใจ
แก่ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง

ขององค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  500,000 500,000 500,000 บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจและพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวิตที่ดี     
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
        5.3  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชมุชน   
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561        

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

17 
 
 
 

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  25,000 25,000 25,000 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพร้อมในการบริการผู้
มาติดต่อราชการ 

อปท.เขตพื้นที่
อ าเภอไพรบึง 

18 
 

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลปราสาทเยอ 

เพื่อส่งเสรมิให้สภาเด็ก
และเยาวชนได้มีศักยภาพ
ด้านกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ 

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลปราสาทเยอ 

  20,000 20,000 20,000 สภาเด็กและเยาวชนมีความ
พร้อมในการให้บริการ 

สภาเด็กและเยาวชนได้มี
ศักยภาพด้านกจิกรรมสังคม
สงเคราะห์ 

สภาเด็กและ
เยาวชน 

19 อุดหนุนงานราชพิธ ีรัฐพิธ ี เพื่อเป็นการน้อมร าลกึถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่ทุก
พระองค์ทรงมีต่อปวงชน
ชาวไทย 

ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนทัว่ไป
ฯลฯ 

  54,000 54,000 54,000 ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯได้
แสดงความจงรักภักดีแด่ทกุ
พระองค์ 

ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ฯลฯได้ร่วมน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ที่ว่าการอ าเภอ 
ไพรบึง 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
        5.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2564    
(บาท) 

20 อุดหนุนศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอไพรบึง 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกันยาเสพ
ติดอ าเภอไพรบึง 

ในเขตพื้นที่ทุกต าบล/
หมู่บ้าน(6 ต าบล 80 
หมู่บ้าน) 

  10,000 10,000 10,000 ปัญหายาเสพติดลด
น้อยลง 

สถานการณ์แพร่ระบาดยา
เสพติดลดน้อยลง 

อุดหนุน ศป.ปส. 
อ.ไพรบึง 

21 การป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดศรีสะเกษ 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 

ในเขตพื้นที่จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

  5,000 5,000 5,000 ปัญหายาเสพติดลด
น้อยลง 

สถานการณ์แพร่ระบาดยา
เสพติดลดน้อยลง 

อุดหนุน  ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

จ.ศรีสะเกษ 
 

รวม      21  โครงการ - -   2,414,000 1,734,000 1,814,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ผ.01 แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การรกัษาความสงบเรียบร้อย และสรา้งสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 
    5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
       5.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการฝึกจัดตั้ง/ฝึก
ทบทวน อปพร. 

เพื่อพัฒนา  จนท.  อปพร. จนท. อปพร.ต าบล
ปราสาทเยอ 

  100,000  100,000 จนท.  อปพร.  มี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างดีเยีย่ม 

จนท.  อปพร.  มี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างดีเยีย่ม 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที ่
2.เพื่อเป็นจุดตรวจ/จุดสกัดในการ
ป้องปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย 
และเป็นจุดบริการประชาชนผู้
สัญจรไป – มา  (ปีใหม ่– 
สงกรานต์) 
3.เพื่อเป็นการควบคุมดูแลพื้นที่
จุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยก
ถนน สายรองในบริเวณตัดขึ้นสู่
ถนนสายหลกั 
4.เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืน
หรือกระท าผิดมาตรการ ๑๐ 
มาตรการ 

ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถ ใช้
ถนนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาท
เยอ 
 

  60,000 60,000 60,000 ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถ ใช้
ถนนไม่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 
2.เพื่อเป็นจุดตรวจ/จุดสกัดใน
การป้องปรามผู้กระท าผิด
กฎหมาย และเป็นจุดบริการ
ประชาชนผู้สัญจรไป – มา  (ปี
ใหม่ – สงกรานต์) 
3.เพื่อเป็นการควบคุมดูแลพื้นที่
จุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยก
ถนน สายรองในบริเวณตัดขึ้นสู่
ถนนสายหลกั 
4.เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่า
ฝืนหรือกระท าผิดมาตรการ ๑๐ 
มาตรการ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

รวม    2   โครงการ - -   160,000 60,000 160,000 - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การรกัษาความสงบเรียบร้อย และสรา้งสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 
    6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล     
        6.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสมาชิก
แจ้งข่าวยาเสพติด/
อาชญากรรม 

เพื่อลด/แก้ไขปัญหายา
เสพติด/อาชญากรรม 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   30,000 30,000 30,000 จ านวนราษฎรสามารถ
สอดส่องดูแล/แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น 

ราษฎรสามารถสอดส่อง
ดูแล/แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่ 

ต าบลปราสาทเยอ   20,000 20,000 20,000 จ านวนราษฎรสามารถ
สอดส่องดูแลไม่ให้ยาเสพติด
เข้ามาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น 

ราษฎรสามารถสอดส่อง
ดูแลไม่ให้ยาเสพติดเข้า
มาแพร่ระบาด 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

3 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด 

เพื่อสกัดกั้นการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ต าบลไม่ให้ขยายตัวและ
หมดไป 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ 
 
 
 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนราษฎรสามารถ
สอดส่องดูแลไม่ให้ยาเสพติด
เข้ามาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น 

ราษฎรสามารถสอดส่อง
ดูแลไม่ให้ยาเสพติดเข้า
มาแพร่ระบาด 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

4 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยักรณีเร่งด่วน 
ฉุกเฉิน 

เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   500,000 500,000 500,000 ราษฎรได้รับการช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
ได้ทันท่วงที 

ราษฎรได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ทุกข์ในเบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

5 จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร 

ศูนย์วิทยุสื่อสาร   100,000   จนท.  อปพร.  ได้รับ
ข่าวสารทันต่อเหตกุารณ์
บ้านเมืองเพิ่มขึ้น 

จนท.  อปพร.  ได้รับ
ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

แบบ ผ.02 



117 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การรกัษาความสงบเรียบร้อย และสรา้งสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 
    6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล     
        6.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน    
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

6 โครงการอบรมวินัย
จราจร 

เพื่อบรรเทาและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ     20,000 จ านวนอบุัติเหตุทางถนนลด
น้อยลง 

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

7 โครงการติดตั้งป้าย
จราจรลดความเร็ว 
 

เพื่อบรรเทาและป้องกัน
อุบัติเหตุตามจุดเสี่ยงทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ป้ายจราจรลดความเร็ว 
ตามแยก/โค้งอันตรายในต าบล
ปราสาทเยอ 

   100,000  จ านวนอบุัติเหตุตามจุดเสี่ยง
ทางถนนในหมู่บ้านลดลง 

ราษฎรบรรเทาและ
ป้องกันอุบัติเหตุตามจุด
เส่ียงทางถนนในหมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

8 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กายวัสดุ ฯลฯ 

เพื่อให้ อปพร.มีความ
คล่องตัวในการท างาน 

วัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ   100,000   จ านวนวัสดุเครื่องแต่งกาย 
ฯลฯเพิ่มมากขึ้น 

อปพร.สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และสิ่งมึนเมา 

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและสิ่งมึนเมา 

นักเรียน/เยาวชนใน 
ต าบลปราสาทเยอ 

  50,000  50,000 จ านวนเด็กและเยาวชนใน
ต าบลตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

10 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

เพื่อลดปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัว 

ราษฎรในต าบลปราสาทเยอ   10,000  10,000 จ านวนปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัวลดลง 

ปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัวลดลง 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                                 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การรกัษาความสงบเรียบร้อย และสรา้งสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 
    6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล     
        6.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน    
    
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

11 
 

ติดต้ังกระจกโค้งจราจร
ตามจุดเสี่ยงอันตราย 

เพื่อบรรเทาและป้องกัน
อุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง
ทางถนนในหมู่บ้าน 

กระจกโค้งจราจรตามแยก
อันตรายในต าบลปราสาท

เยอ 

   100,000  จ านวนอบุัติเหตุตามจุดเสี่ยง
ทางถนนในหมู่บ้านลดลง 

ราษฎรบรรเทาและปอ้งกัน
อุบัติเหตุตามจุดเสี่ยงทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

12 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการ
ของรัฐบาล 

เพื่อให้การด าเนินการ
ตามโครงการของ
รัฐบาลและจังหวัด เช่น 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ
อื่นๆ ที่เร่งด่วนได้
ด าเนินการไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

จ านวนโครงการของรัฐบาล
และจังหวัด 

  50,000 50,000 50,000 การด าเนินการตามโครงการ
ของรัฐบาลได้ทุกโครงการ 

การด าเนินการตามโครงการ
ของรัฐบาล เช่น การปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอื่นๆ ที่เร่งด่วน
ด าเนินการไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

รวม       12     โครงการ - -   880,000 820,000 700,000 - - - 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกจิให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                 1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                     1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
เตรี๊ยะ ม.5–บ้านกันตรุม  
ม.6 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 538270 y 1640793  
จุดสิ้นสุด  x 487390 y 1958997   

   3,300,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น  

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

2 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูสี่
แจเหนือ ม.8 – บา้นดินแดง 
ต าบลดินแดง 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4933  
             E 104.2012  
จุดสิ้นสุด  N 14.4916 
             E 104.1959   

  1,925,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูสี่
แจเหนือ ม.8 – บา้นสลักได 
ต าบลสุขสวัสดิ ์

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. 
  

   1,980,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองพัง ม.4 – บา้นดองดึง 
ต าบลดินแดง 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม.  
  

  1,925,000  1,925,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกจิให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                 1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                     1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

5 
 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
กันตรุม ม.6 – บา้นสวาย 
ต าบลไพรบึง 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4790  
             E 104.2327  
จุดสิ้นสุด  N 14.4647 
             E 104.2325   

  1,925,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น  

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

6 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองพัง ม.4 – บา้นดินแดง 
ต าบลดินแดง 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. 
  

  1,980,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ปราสาทเยอ ม.1 – บา้น
โพนปลัด ต าบลสุขสวัสดิ ์

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม. ยาว 700 ม. 
  

   1,155,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูสี่
แจ ม.7 – บ้านหนองพัง  
ม.4 

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. 
  

    1,980,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกจิให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                 1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                     1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

9 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ปราสาทเยอใต้ ม.2 - ฝายตา
เหมา ต าบลศรีโนนงาม อ าเภอ
ศรีรัตนะ 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4557 
             E 104.2141  
จุดสิ้นสุด  N 14.4821 
             E 104.2315    

  3,850,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น  

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

10 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ปราสาทเยอ ม.1 – บา้นเขวา 
ต าบลสุขสวัสดิ ์

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม.  ยาว 900 ม. 
  

   1,980,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพิทกัษ์ 
ม.9 – ฝายตาเหมา ต าบลศรี
โนนงาม อ าเภอศรีรัตนะ 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. 
  

  1,925,000  1,925,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

12 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ปราสาทเยอ ม.1 – คลอง
สหกรณ์ 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว  900 ม.  
  

   1,980,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แบบ ผ.02/1 



122 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกจิให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                 1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                     1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาง 
ม.3 – บ้านเตรี๊ยะ ม.5 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. 
  

  1,980,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

14 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านประอาง
เหนือ ม.11–แยกหว้ยฉลัง 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  
จุดเร่ิมต้น x 552776 y 2835737  
จุดสิ้นสุด  x 652484 y 3890149   

   2,800,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

15 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
หนองพัง ม.4 -บา้นคูสี่แจ 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4750 
             E 104.2033  
จุดสิ้นสุด  N 14.4946 
             E 104.2044     

  620,000 620,000 620,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

16 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
กันตรุม ม.6-บ้านเตรี๊ยะ ม.5 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 
จุดเร่ิมต้น x 487390 y 1958997 
จุดสิ้นสุด  x 538270 y 1640793 

  2,750,000 2,750,000 2,750,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีการสัญจร
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกจิให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                 1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                     1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

17 
 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
ปราสาทเยอ ม.1 – ห้วยทา 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทางยาว 900 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.831493 
           E 104.372478  
จุดสิ้นสุด N 14.829105 
           E 104.384684    

  500,000 1,000,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้ใน
การท าเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

18 
 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
ปราสาทเยอใต้ ม.2 – ฝายตาเหมา 
 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทางยาว 900 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4557 
             E 104.2141  
จุดสิ้นสุด  N 14.4821 
             E 104.2315    

  500,000 1,000,000  ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้ใน
การท าเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

19 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
ประอาง ม.3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทางยาว 900 ม. 
  

  500,000   ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้ใน
การท าเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

20 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
หนองพัง ม.4 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทางยาว  700 ม.  
  

    500,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน
ประชาชนที่มีไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรใช้เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้ใน
การท าเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกจิให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                 1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                     1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

21 
 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
เตรี๊ยะ ม.5 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทางยาว 700 ม. 
 

   500,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้

เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้ใน
การท าเกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

22 
 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
กันตรุม ม.6 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทางยาว 900 ม. 
  

  500,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้

เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้ใน
การท าเกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

23 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
คูสี่แจ ม.7 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทางยาว 700 ม. 
  

   500,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้

เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้ใน
การท าเกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

24 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
คูสี่แจเหนือ ม.8 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทางยาว  900 ม.  
  

    500,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้

เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้ใน
การท าเกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกจิให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                 1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                     1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา    

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

25 
 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านพิทกัษ์ ม.9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้
เพื่อการเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาว 700 ม. 
 

    500,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้
ในการท า
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

26 
 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านปราสาท
เยอตะวันตก ม.10 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้
เพื่อการเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาว 900 ม. 
  

  500,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้
ในการท า
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

27 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านประอาง
เหนือ ม.11 เส้นบ้านผญ.
กรกฏ – หว้ยชลัง 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้
เพื่อการเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาว 900 ม. 
จุดเริ่มต้น N 14.805635 
            E 104.355863  
จุดสิ้นสุด  N 14.798906 
            E 104.382872    

  500,000 1,000,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้าเพือ่ใช้
ในการท า
เกษตรกรรมอย่าง
ทั่วถึง 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

 ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                 1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                     1.1  แผนงาน   เคหะและชุมชน    

  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

28 ก่อสร้างสะพานทอ่ลอดเหลี่ยม
(บล็อกคอนเวิรด์) ขา้มร่อง
จังเอิญติดหนองคูณ ม.1 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

3 ช่อง ตามแบบโยธาธิ
การก าหนด 
 

    500,000 จ านวนบลอ็กคอนเวิรด์
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

โยธาจังหวัด 

29 ก่อสร้างสะพานทอ่ลอดเหลี่ยม
(บล็อกคอนเวิรด์) ม.2 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

ตามแบบโยธาธกิาร
ก าหนด 

 

   500,000  จ านวนบลอ็กคอนเวิรด์
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

โยธาจังหวัด 

30 ก่อสร้างสะพานทอ่ลอดเหลี่ยม
(บล็อกคอนเวิรด์) ม.3 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

ตามแบบโยธาธกิาร
ก าหนด 
 

  500,000   จ านวนบลอ็กคอนเวิรด์
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

โยธาจังหวัด 

31 ก่อสร้างสะพานทอ่ลอดเหลี่ยม
(บล็อกคอนเวิรด์) ม.4 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

ตามแบบโยธาธกิาร
ก าหนด 
 

    500,000 จ านวนบลอ็กคอนเวิรด์
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

โยธาจังหวัด 

32 ก่อสร้างสะพานทอ่ลอดเหลี่ยม
(บล็อกคอนเวิรด์) ม.5 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

ตามแบบโยธาธกิาร
ก าหนด 
 

   500,000  จ านวนบลอ็กคอนเวิรด์
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

โยธาจังหวัด 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
                 1.  ยุทธศาสตร์ด้าน  โครงสร้างพ้ืนฐาน    
                     1.1  แผนงาน   เคหะและชุมชน    

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

33 ก่อสร้างสะพานทอ่ลอด
เหลี่ยม(บล็อกคอนเวิรด์) 
จากบา้นกันตรุม ม.6-
บ้านกันตรุมเหนือ ต.ศรี
โนนงาม อ.ศรีรัตนะ 

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน้ าและ
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวก 

กว้าง 3 ม. ยาว 54 
ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.4732 
             E 104.2322 
จุดสิ้นสุด  N 14.4734 
             E 104.2322 

    900,000 จ านวนบลอ็กคอนเวิรด์ท่ี
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

โยธาจังหวัด 

34 ก่อสร้างสะพานทอ่ลอด
เหลี่ยม(บล็อกคอนเวิรด์) 
ม.11 

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน้ าและ
สามารถสัญจรไป-มา
สะดวก 

ตามแบบโยธาธกิาร
ก าหนด 

  500,000   จ านวนบลอ็กคอนเวิรด์ท่ี
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและสามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก 

โยธาจังหวัด 

35 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บา้นคูสี่แจ
เหนือ ม.8 (คูขาด) 

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ า
ใช้อุปโภค-บริโภค 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ า 

   2,000,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีระบบประปา
ที่ได้มาตรฐานและมีการ
แจกจา่ยน้ าเพิ่มมากขึ้น 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถผลิต
น้ าประปาแจกจ่าย
ให้ประชาชนอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กรมทรัพยากรน้ า 

รวม         35     โครงการ     22,880,000 23,565,000 12,200,000    

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

 ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
                      3.1  แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะมัคคุเทศก์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เพื่อพัฒนาทักษะ
มัคคุเทศก์เของ
ท้องถิ่น 

มัคคุเทศก์ในต าบล
ปราสาทเยอได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละของมัคคุเทศก์ใน
ต าบลปราสาทเยอได้รับ
การพัฒนาทักษะที่ดีขึ้น 

มัคคุเทศก์ในต าบล
ปราสาทเยอได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

2 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
ต าบลปราสาทเยอ   

เพื่อการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

ราษฎรในต าบล
ปราสาทเยอได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 

  50,000 50,000 50,000 วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
ไว้คู่กับประเทศไทย
ตลอดไป 

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้
คงอยู่สืบไป 

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

3 โครงการพัฒนาสินค้าของที่
ระลึกที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ชุมชน   

เพื่อพัฒนาสินค้าของ
ที่ระลึกที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ชุมชน   

สินค้าของที่ระลึกที่
สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน   

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละของสินค้าของที่
ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์
ชุมชนได้รับการพัฒนาให้
ดีขึ้น 

สินค้าของที่ระลึกที่
สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน
ได้รับการพัฒนา   

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบลปราสาท
เยอ 

เพื่อให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบล
ปราสาทเยอ 

แหล่งท่องเที่ยวของ
ต าบลปราสาทเยอ 

  500,000 500,000 500,000 จ านวนแหล่งท่องเท่ียวมี
ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพิ่มขึ้น 

แหล่งท่องเที่ยวมีภูมิ
ทัศน์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

 ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
                      3.1  แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 งานแสดงแสงสีเสียงย้อน
ร าลึกรอยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
เสด็จวัดปราสาทเยอ
เหนือ 

เพื่อเป็นการน้อมร าลกึถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่
พระองค์ทรงมีต่อวัด
ปราสาทเยอเหนือ 

วัดปราสาทเยอเหนือ   800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาขนได้ร้บ
รู้ถึงประวัติของวัดปราสาท
เยอเหนือและพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ 

ประชาขนทั่วไปได้ร้บรู้ถึง
ประวัติของวัดและร่วม
น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ 

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

6 โครงการจัดท าปฏิทินเพือ่
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เพื่อจัดตาราง-เวลาการ
ท่องเที่ยว 

ปฏิทินส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

  20,000 20,000 20,000 ปฏิทินการทอ่งเที่ยวไว้จัด
ตาราง-เวลาที่เป็นระบบ
มาตรฐาน 

มีปฏิทินการทอ่งเที่ยวไว้
จัดตาราง-เวลา 

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

7 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบน
พื้นฐานวัฒนธรรม    

เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบน
พื้นฐานวัฒนธรรม    

ราษฎรในต าบล
ปราสาทเยอ 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของราษฎรรู้จักการ
จัดการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น    

ราษฎรรู้จักการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบน
พื้นฐานวัฒนธรรม    

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

8 โครงการยกระดับ
คุณภาพการบรกิาร
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
(Home stay) ในต าบล
ปราสาทเยอ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริการมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย (Home stay) ใน
ต าบลปราสาทเยอ 

โฮมสเตย์ไทย (Home 
stay) ในต าบลปราสาท
เยอ 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของโฮมสเตย์ไทย 
(Home stay) ในต าบล
ปราสาทเยอมีคุณภาพการ
บริการที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

โฮมสเตย์ไทย (Home 
stay) ในต าบลปราสาท
เยอมีคุณภาพการบริการที่
ได้มาตรฐาน 

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

 ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
                      3.1  แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการผลิตสื่อ(ดิจิตอล)
เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวต าบลปราสาท
เยอ 

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวต าบลปราสาท
เยอ 

สื่อ(ดิจิตอล)   50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนทั่วไป
รู้จักแหล่งท่องเที่ยว
ในต าบลปราสาท
เยอเพิ่มขึ้น    

ประชาชนทั่วไป
รู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบล
ปราสาทเยอ  

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

10 โครงการผลิตป้ายสื่อ
ความหมายและปา้ยบอก
ทาง เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว   

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว   

ป้ายสื่อความหมายและ
ป้ายบอกทาง 

  100,000 100,000 100,000 มีป้ายสื่อ
ความหมายและ
ป้ายบอกทาง เพือ่
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน   

มีป้ายสื่อ
ความหมายและ
ป้ายบอกทาง เพือ่
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว   

ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3.  ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
                      3.1  แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565    
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาศาสน
สถาน(วัดปราสาทเยอ
เหนือ)เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ม.1 

เพื่อการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

ราษฎรในต าบลปราสาท
เยอได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีและสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

  500,000 500,000 500,000 วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ไว้คู่กับ
ประเทศไทยตลอดไป 

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้
คงอยู่สืบไป 

วัฒนธรรมจังหวัด 

12 โครงการเส้นทาง
วัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์
วิถีชีวิตท้องถิ่นไทย 

เพื่อการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

ราษฎรในต าบลปราสาท
เยอได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีและสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

  300,000 300,000 300,000 วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ไว้คู่กับ
ประเทศไทยตลอดไป 

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้
คงอยู่สืบไป 

วัฒนธรรมจังหวัด 

รวม        12    โครงการ - -   2,480,000 2,480,000 2,480,000 - - - 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.  ยุทธศาสตร์ด้าน   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                   4.1  แผนงาน   การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561        

(บาท) 
2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า จากบ้าน
หนองพัง ม.4 -บา้นประอาง 
ม.3 -บ้านคูสี่แจ ม.7 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าตื้น
เขินและระบายน้ าได้ในช่วง
น้ าท่วม 

กว้าง 8 ม.ยาว 5,000 ม.
ลึก 3 ม. 
 

  3,500,000   ร้อยละหรือจ านวน
พื้นที่การเกษตรที่ถูก
น้ าท่วมลดลง 

สามารถระบายน้ าได้
ในช่วงน้ าท่วมพื้นที่
การเกษตร 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

2 
 

ขุดลอกคลองน้ าบ้านเตรี๊ยะ 
ม.5 – คลองสหกรณ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าตื้น
เขินและระบายน้ าได้ในช่วง
น้ าท่วม 

กว้าง 8 ม.ยาว 2,200 ม.
ลึก 3 ม. 
  

    1,000,000 ร้อยละหรือจ านวน
พื้นที่การเกษตรที่ถูก
น้ าท่วมลดลง 

สามารถระบายน้ าได้
ในช่วงน้ าท่วมพื้นที่
การเกษตร 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

3 ขุดลอกคลองส่งน้ า บ้านประ
อางเหนือ ม.11 – ล าหว้ย 
ฉลัง 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าตื้น
เขินและระบายน้ าได้ในช่วง
น้ าท่วม 

กว้าง 8 ม.ยาว 2,200 ม.
ลึก 3 ม. 
 

   1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือจ านวน
พื้นที่การเกษตรที่ถูก
น้ าท่วมลดลง 

สามารถระบายน้ าได้
ในช่วงน้ าท่วมพื้นที่
การเกษตร 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

4 ขุดลอกห้วยฉลัง ม.5 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ให้ราษฎรใช้
ท าการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 

กว้าง 8 ม.ยาว 4,000 ม.
ลึก 3.50 ม. 
  

   2,000,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีน้ าใช้อย่างพอเพียง
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

5 ขุดลอกคลองนานางถวิล 
โยธ ี– หนองทุ่ง ม.10 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ให้ราษฎรใช้
ท าการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 

กว้าง 11 ม.ยาว 1,000 ม.
ลึก 3 ม. 
จุดเริ่มต้น N 14.4957 
            E 104.2158  
จุดสิ้นสุด  N 14.5030 
            E 104.224    

  500,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีน้ าใช้อย่างพอเพียง 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.  ยุทธศาสตร์ด้าน   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                   4.1  แผนงาน   การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561        

(บาท) 
2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

6 
 

ขุดลอกห้วยทา บ้านกันตรุม ม.6 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ให้
ราษฎรใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กว้าง 18 ม.ยาว 1,000 
ม.ลึก 3.50 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.792636 
             E 104.389625  
จุดสิ้นสุด  N 14.795486 
             E 104.385502    

  1,000,000 1,000,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียงเพิ่ม
มากขึ้น 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

7 ขุดลอกห้วยบา้นประอาง  
ม.3 (แก้มลิง – อ่างเก็บน้ า) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ให้
ราษฎรใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กว้าง 90 ม.ยาว  450 
ม.ลึก 3.50 ม. 
 

    5,000,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียงเพิ่ม
มากขึ้น 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

8 ขุดลอกคลองส่งน้ าสายวัด
ปราสาทเยอ ม.2 – บา้นพิทกัษ์ 
ม.9 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าตื้นเขินและระบาย
น้ าได้ในช่วงน้ าท่วม 

กว้าง 9 ม.ยาว  732 ม.
ลึก 2.00 ม. 
จุดเร่ิมต้น N 14.826044 
             E 104.369191  
จุดสิ้นสุด  N 14.817205 
             E 104.362336   

  500,000 500,000  ร้อยละหรือจ านวนพื้นที่
การเกษตรที่ถูกน้ าท่วม
ลดลง 

สามารถระบายน้ าได้
ในช่วงน้ าท่วมพื้นที่
การเกษตร 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

9 ขุดลอกคลองสหกรณ์จากห้วยช
ลัง-นานายสอน วิสยั ม.11 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ให้
ราษฎรใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

ขนาด 9*2,200 *3 ม.  
  

    600,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.  ยุทธศาสตร์ด้าน   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         4.1  แผนงาน   การเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561        
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

10 ขุดคลองน้ าเลียบถนนไป
บ้านเขวา ต าบลสุขสวัสดิ์  
ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ให้
ราษฎรใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

ขนาด 2*780 ม.  
จุดเร่ิมต้น N 14.49946 E 
104.22302  
จุดสิ้นสุด  N 14.50203 
E104.22666  

  350,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีน้ าใช้อย่างพอเพียง 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

11 
 
 

ขุดคลองน้ าจากหว้ยทา – 
คลองสหกรณ์ ม.1 (คลอง
ไส้ไก่) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ให้
ราษฎรใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

ขนาด 2.50*447 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N 14.49654 E 
104.22907  
จุดสิ้นสุด  N 14.49590 
E104.23134  

   160,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีน้ าใช้อย่างพอเพียง 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

12 
 

ขุดลอกหนองระหาร ม.3  
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ให้
ราษฎรใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

ขนาด 34*50 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N 14.48231 E 
104.21403  
 

   120,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีน้ าใช้อย่างพอเพียง 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

13 
 

ขุดลอกคลองน้ าบ้าน 
เตรี๊ยะ ม.5 - คลอง
สหกรณ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าตื้นเขิน 

ขนาด 9*1,040*3 เมตร 
จุดเร่ิมต้น N 14.47447 E 
104.22629  
จุดสิ้นสุด  N 14.47986 
E104.22775  

  550,000   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีน้ าใช้อย่างพอเพียง 

สามารถระบายน้ าได้
ในช่วงน้ าท่วมพื้นที่
การเกษตร 

กรมทรพัยากรน้ า 
อบจ.ศรีสะเกษ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้า และการท่องเท่ียว ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4.  ยุทธศาสตร์ด้าน   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                   4.1  แผนงาน   การเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561        

(บาท) 
2562      
(บาท) 

2563      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

14 
 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ าดว้ยไฟฟา้
พร้อมอุปกรณ์ บา้นปราสาท
เยอใต้ ม.2 

เพื่อสูบน้ าให้ราษฎรใช้
อุปโภค-บริโภคและท า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

ตามแบบกรมชลประทาน   20,000,000 20,000,000  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีน้ าใช้อย่างพอเพียง
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภคและ
ท าการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์ 

ส านักงาน
ชลประทาน

จังหวัด 

15 ก่อสร้างระบบส่งน้ าจากสถานี
สูบน้ า 

เพื่อส่งน้ าให้ราษฎรใช้
อุปโภค-บริโภคและท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 

ตามแบบกรมชลประทาน     5,000,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนที่
มีน้ าใช้อย่างพอเพียง
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภคและ
ท าการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์ 

ส านักงาน
ชลประทาน

จังหวัด 

รวม 15   โครงการ - - - - 26,400,000 24,780,000 12,600,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 

แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท  

เป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง ราคา
ตามมาตรฐาน ict 

  
32,000 

 
 ส านักงานปลัด 

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
แบบเปิดข้างเทท้าย ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
มกราคม 2561 

                        950,000 950,000  กองช่าง 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่
ต่ ากวา่ 2400 ซีซี หรือก าลังขับ
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขบัเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 
2561 

    
 

              814,000       814,000 ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก (หลยุส์) จ านวน 1 ชุด 
ราคาตามท้องตลาดโดยประหยัด 

         120,000                              120,000            ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 2 จอ ราคา
ตามมาตรฐาน ict 

        
 

5,600     ส านักงานปลัด 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท  

เป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
สูบ 4 จังหวะ มกี าลังสูงสุดไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
มกราคม 2561 

    
2,700,000 กองช่าง 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 
48,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง 

                          111,800        111,800             ส านักงานปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA
จ านวน 12 เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ict 

    
 

30,000                     ส านักงานปลัด 

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 1 
เครื่อง ราคาตามมาตรฐาน ict 

           17,000                                    กองช่าง 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส านักงาน ประมวลผล 
แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ict 

  
30,000 

 
-    กองคลัง 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อ ีดี ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซลขนาด 40 นิว้ จ านวน 1 
เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 
2561 

  
13,100 

 
    ส านักงานปลัด 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 

แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท  

เป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 
เครื่อง ราคาตามมาตรฐาน ict 

                       2,600                    กองคลัง 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA
จ านวน 1 เครื่อง ราคาตามมาตรฐาน 
ict 

                            2,500                           กองคลัง 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจกัรยาน 
จ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
มกราคม 2561 

    
 

12,000                   ส านักงานปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 
เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 
2561 

                         9,500  ส านักงานปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2400 ซีซี หรือก าลังขับ
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขบัเคลื่อน 2 ล้อ – แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 
2561 

        814,000 814,000     กองคลัง 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท  

เป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสบู ไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ าจุน้ าไม่
น้อยกว่า 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 

                                                            2,500,000 ส านักงานปลัด 

18 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อื่นๆ เลื่อยโซ่ยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เล่ือย
เครื่องยนต์แบบบาร์ยึดโซ่ ขนาด 
๑๑.๕ นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ๒ 
จังหวะ ขนาด ๐.๖ แรงม้า ประกอบ
พร้อมใช้งาน จ านวน 2 ชุด เป็นราคา
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 
                                  20,0๐๐  ส านักงานปลัด 

19 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบพลาสตกิ (IBC) ขนาด
ความจุ 1,000 ลิตร จ านวน 1 ใบ 
เป็นราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

    
 

7,000                    ส านักงานปลัด 

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟุต จ านวน 2 
ตู ้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 

         18,800                   ส านักงานปลัด 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท  

เป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ส าหรับหวัหน้าสว่น 
จ านวน 1 ตัว 

                         7,900                   กองช่าง 

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ส าหรับหวัหน้าสว่น 
จ านวน 1 ตัว 

 
                7,900 

 
 กองการศึกษา 

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน  จ านวน 2 ตัว     
 

8,200                    ส านักงานปลัด 

24 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดประจ าที่ ขนาด 40 วัตต ์
จ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 

         
 

30,000  ส านักงานปลัด 

25 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต ์
จ านวน 10 เครื่อง ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 

 
  

 
120,000  ส านักงานปลัด 

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุม จ านวน 10 ตวั 
   

40,000  ส านักงานปลัด 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แบบ ผ.03 



141 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท  

เป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟุต จ านวน 
2 ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
มกราคม 2561 

                         18,800                   กองการศึกษา 

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้กระจกบานเล่ือน 4 ฟุต  
จ านวน 2 หลัง 

 
                9,000 

 
 กองการศึกษา 

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นไม้ 6 ช่อง จ านวน 4 หลัง     
 

20,000                    กองการศึกษา 

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ (DLTV) พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด 

         30,700 
 

 กองการศึกษา 

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน โตะ๊ท างาน จ านวน 2 ตัว 
 

  8,200 
 

 กองการศึกษา 

32 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉกุเฉิน (รถกระบะ) 
จ านวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซีหรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากวา่ 110 
กิโลวัตต ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ส านกังบประมาณ 
มกราคม 2561 

      
  

1,000,000  ส านักงานปลัด 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ 
 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท  

เป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ส าหรับหวัหน้าสว่น 
จ านวน 1 ตัว 

  
7,900 

 
 กองคลัง 

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 5*10 ม. 
จ านวน 3 หลัง 

  
105,000 

 
105,000 ส านักงานปลัด 

35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ ส าหรับหัวหน้าส่วน จ านวน 
1 ตัว 

 
  7,900 

 
    กองคลัง 

36 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 2 เครื่อง ราคา
ตามมาตรฐาน ict 

  
5,200 

 
 ส านักงานปลัด 

37 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา 18 นิ้ว 
(ภาษาไทย) จ านวน 1 เครื่อง 

  
15,000 

 
 ส านักงานปลัด 

38 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 
จ านวน 1 เครื่อง 

  
13,000 

 
13,000 ส านักงานปลัด 

39 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 3 
เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ส านกังบประมาณ 
มกราคม 2561 

  
118,000 59,000  ส านักงานปลัด 

รวม 
  

2,544,500 3,973,900 6,252,000 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)       องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ             
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 

 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 
6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
12  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 
และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 
6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 
และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมนิผล 
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(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกดิความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมคีวามยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากดัของระเบียบกฎหมายที่ท าไดย้ากและบางเรื่องอาจ

ท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้

ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

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

http://www.dla.go.th/
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