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ค าน า 
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ที่ก าลังแพร่ระบาดไปในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ป้องกัน การบ าบัดรักษาโรค เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในกรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้มีกระบวนการประชาคมท้องถ่ินเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพิ่มเติม ซึ่งอาจท าให้ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดภาวะเสียงจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สร 
๐๐๒๓.๓ /ว ๒๑๖๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถ่ิน กรณีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย ประกอบกับ  
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  มีความจ าเป็นที่จะต้อง ด าเนินโครงการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  อีกทั้งยังต้องด าเนินการ ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวง   เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  เพื่อประโยชน์ของประชาชน และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  แต่ทั้งนี้  
เนื่องจาก โครงการพัฒนาและรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่จะ ด าเนินการนั้น ไม่ปรากฏ ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ ๕ ) จึงไม่สามารถบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อที่จะ
ด าเนินการให้กับประชาชนได้  

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  และการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา  ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
ต่อไป  

 
 
       องค์การบรหิารสว่นต าบลไพรขลา  
        กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
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หลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมให้
สภาองค์การบริหาร  ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้  

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการพัฒนา เพื่อให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  อีกทั้งยังต้องด าเนินการ ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวง   
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  เพื่อประโยชน์ของประชาชน และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  แต่
ทั้งนี้  เนื่องจากโครงการพัฒนาและรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่จะด าเนินการนั้น ไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ ๕ ) จึงไม่สามารถบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อที่จะ
ด าเนินการ ให้กับประชาชนได้  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา จึง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑   เพื่อประโยชน์ของประชาชน  สอดคล้องกับ สภาพ
ปัญหา ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน อีกทั้งใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    
      
 
      (นายคมสันต์  จันทน์หอม)  
                                                      นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลไพรขลา  
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ส่วนท่ี  1 บทน า 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จะด าเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแผน เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน  สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ความ
จ าเป็นเร่งด่วน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบ อย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่น าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง  และต้อง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เปูาหมาย  เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์  และเป็นข้อมูลที่เช่ือมโยง
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งเป็นกระบวนการ
บริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม 
           ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผน
ฯ)  โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้

1. โครงการ/กิจกรรม  ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถด าเนินการได้ การสัมฤทธ์ิผล
ของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ 

2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะน าไปจัดท าข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 

ลักษณะส าคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป 
1.  เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.  เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา  วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  ที่ชัดเจน 
3.  เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาท้องถ่ิน 
4. เป็นแผนพัฒนาที่เช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณราย         

จ่ายประจ าปี 

2.  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
๓. เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าป ี

3.  ขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่เพิ่มเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร  ส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว  ให้
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 
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4.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของประชาชน  สนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างถนนลงหินคลุก โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จัดหาแหล่งน้ า คลองน้ า บ่อน้ า หนองน้ า เพื่อใช้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้ท านาให้ทันฤดูกาล
และช่วยด้านอุทกภัย  เช่น น้ าท่วม  ฝนแล้ง การลงทุนซ้ าซ้อน ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประชาชนมีมาก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา   
 1. วัตถุประสงค์  
  1.1  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า  
  1.2  เพื่อจัดให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค  
  1.3  เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคมในชีวิตประจ าวัน 
  1.4  เพื่อด าเนินการให้มีไฟฟูาครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 2.  เปูาหมาย  
  2.1  พัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  1-12  ต าบลไพรขลา  
  2.2  จัดให้มีน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดปี  หมู่ที่ 1 – 12 
  2.3  อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคม  หมู่ที่ 1 – 12 
  2.4  จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่  หมู่ที่ 1 – 12 
 3.  แนวทางการพัฒนา 

  3.1  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน้ า ขุดลอก คู คลองส่งน้ า หนองน้ า  
                 สาธารณะ ใหเ้พียงพอต่อความต้องการของประชาชน          

  3.2  ขยายและขุดลอกหนองน้ าส าหรับผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 1 - 12  
  3.3  ปรับปรุงซ่อมแซม  และก่อสร้างถนน รางระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกหมู ่
  3.4  ติดตั้งและขยายเขตฟูาให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง  

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาคนและสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  เพื่อให้เด็กที่มีความมุ่งมั่น
ในด้านการศึกษาและจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต  ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา  โดย
การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้
อภัยและเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด  จัดให้มีการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ด าเนินการ
ให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือเอดส์  ให้การสนับสนุนงบประมาณ
หน่วยงานอื่นในการด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และด าเนินการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 
และภัยอื่น ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   
 1.  วัตถุประสงค์  
  1.1  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
  1.2  เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านนันทนาการและด้านการกีฬา  
  1.3  เพื่อจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ  

1.4  เพื่อการด าเนินการเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 2.  เปูาหมาย  
  2.1  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ  
         ครอบครวัและชุมชน  
  2.2  จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม  
  2.3  จัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  
  2.4  จัดต้ังศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในต าบลไพรขลา  
 3.  แนวทางการพัฒนา 

3.1  เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

  3.2  ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมด้านการกีฬา  
  3.3  จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและสตรี รณรงค์ควบคุม
โรคติดต่อไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื่อก าจัดยุงอันเป็นสาเหตุ
ของโรค จัดหาวัคซีนเพื่อปูองกันโรคระบาด โครงการอาหารปลอดภัย   
 1.  วัตถุประสงค์  
 1.1  เพื่อให้การบริการด้านการควบคุมโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ได้ทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ 
 1.2  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 2.  เปูาหมาย  
 2.1  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีสุขภาพอนามัยที่ดี  

2.2  ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัวเพิ่มข้ึน 

 3.  แนวทางการพัฒนา  
 3.1  ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์  
 3.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลทุกโรงจัดต้ังศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน  
สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  
จริยธรรม หรือนันทนาการการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่
ยากจน  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและจัดประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น ถวาย
เทียนพรรษา การจัดประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ลอยกระทง และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา   
 1.  วัตถุประสงค์  
  1.1  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีจิตส านึกที่ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
               ขนบธรรมเนียมอันดี ของต าบลใหอ้ยู่สบืต่อไป  
  1.2  เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
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 2.  เปูาหมาย  
2.1  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน 
  2.2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง  
 3.  แนวทางการพัฒนา  
  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศาสนาและวัฒนธรรม  

3.2  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรม และวัสดุ ครภัุณฑ์ ทาง
การศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยน า
หลักการของรัฐบาลมาปรับใช้  ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้านและ
ต าบลของเรา  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในอนาคต  การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพื่อสีข้าวสารที่เป็น
ข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย   ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบลไพรขลา  และได้ก่อสร้าง
โรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตข้าว
หอมมะลิ  และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษต่อไป ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่
ราษฎรในพื้นที่ต าบลไพรขลาในระดับหนึ่งส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริม
กิจกรรมลานค้าชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ   
           1.  วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสด                   
1.2  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว                                
1.3  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 

           2.  เปูาหมาย                                                                                                                           
 2.1  ด าเนินการท าการเกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสานทุกหมู่บ้าน                              
 2.2  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 – 12  ต าบลไพรขลา                    
 2.3 ด าเนินการจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล                                                                               
          3.  แนวทางการพัฒนา                                                                                                        
 3.1  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ภายในต าบลทุกหมู่บ้าน                                           
 3.2  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม โครงการด้านการประกอบอาชีพต่างๆ                   
 3.3  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  

 ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ปุาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากปุา ที่ไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆก็จะตามมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน  เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนว
เขตที่สาธารณะประโยชน์และปลูกปุาทดแทน  ดูแลรักษาปุา ล าธาร แม่น้ าล าคลอง จัดให้มีโครงการก าจัด
วัชพืช  และโครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ   
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1.2  เพื่อปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



-7- 

  1.3  เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน  
  1.5  เพื่อปูองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  
 2.  เปูาหมาย  
  2.1  พื้นที่ทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา  
  2.2  ปลูกปุาทดแทนในที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่รอบๆบ้านเรือน  
  2.3  จัดท าแนวเขตรอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปูองกันการบุกรุก  
 3.  แนวทางการพัฒนา  
  3.1  ส่งเสริมการดูแลปูองกันและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3.2  ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
  3.3  ส่งเสริมการบ าบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  

1.2. เพื่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและอื่นๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

1.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ร่วมกับ อบต. 

1.4. เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.5. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีการ  
       ปฏิบติังานทีถู่กต้องและมปีระสทิธิภาพ  
 2.  เปูาหมาย  
  2.1 พื้นที่ทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา  
  2.2 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  
 3.  แนวทางการพัฒนา  

3.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

  3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม  
3.4  การให้บริการประชาชนทั้งในและนอกส านักงาน อ านวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติด  

งานรวมทั้งเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 
 

************************************************* 
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ส่วนท่ี  2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม   
 1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ  
 1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

2.  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1   ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า ถนน ดิน 
 2.2   ขุดลอกหนองน้ า ก่อสร้าง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ า  
 2.3   บ ารุงรักษาระบบประปา  
 2.4   ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูา ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาสาธารณะ 
 2.5   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  
 2.6   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม ปูองกัน  
         และบรรเทาสาธารณภัย สรา้งความเข้มแข็งใหแ้กชุ่มชน ฝกึอาชีพ ช่วยเหลอื ใหก้าร  
        สงเคราะห์  
 2.7   จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชาคม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  จัดหา   
         จดัซือ้  ปรบัปรงุ  
 2.8   พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  สร้าง   
         เพาะปลกู  จดัหา  จดัซือ้   
 2.9   อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุน  จัดซื้อ  จัดหา  
 2.10  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน  ศาสนาและ  
         ภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน  จดัหา  จดัซือ้  สรา้ง  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุ 

 

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



แบบ ผ. ๐๑ บญัชสีรปุโครงการพัฒนา

2. บัญชีสุรปโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี่  1  ยทุธศาสตรด้์านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานการเกษตร
       แนวทางที ่1 แนวทางการพฒันาขุดลอกหนองน้า้ กอ่สร้าง แกไ้ข 
ปญัหาการขาดแคลนน้า้  กอ่สร้างสถานีสูบน้า้

 -  -  -  -  -  - 5 2,726,000 5 2,825,794 10 5,551,794

   1.2 แผนงานการพาณิชย์
      แนวทางที ่ 2 แนวทางการพฒันาบ้ารุงรักษาระบบประปา  -  -  -  -  -  - 4 1,300,000 4 1,365,000 8 2,665,000

   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
     แนวทางที ่ 3  แนวทางการพฒันากอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  
บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน้า้  ถนน

 -  -  -  -  -  - 21 2,726,000 21 1,365,000 42 4,091,000

     แนวทางที ่4 แนวทางการพฒันาติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟา้ ขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้สาธารณะ

 -  -  -  -  -  - 7 1,120,000 7 1,234,800 14 2,354,800

รวม  -  -  -  -  -  - 37 7,872,000     37 6,790,594     74 14,662,594     

ยทุธศาสตรท์ี่  2  ยทุธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แนวทางที ่ 1  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ประชาสัมพนัธ์  จดักจิกรรม  ฝึกอบรม  ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
สร้างความเข้มแข็งใหแ้กชุ่มชน  ช่วยเหลือ  ใหก้ารสงเคราะห์

 -  -  -  - 1 200,000 5 450,000 5 450,000 11 1,100,000

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
     แนวทางที ่1 แนวทางการพฒันา อบรมใหค้วามรู้  ประชาสัมพนัธ์ 
รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน จดัซ้ือ จดัหา จดัต้ัง

 -  -  -  - 1 150,000 7 1,200,000 7 1,200,000 15 2,550,000

ยทุธศาสตรท์ี่  4  ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา
     แนวทางที ่ 1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  
เยาวชน  สนับสนุนประเพณีทอ้งถิ่น  ศาสนาและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น จดัหา 
จดัซ้ือ  สร้าง กอ่สร้าง  ปรับปรุง

 -  -  -  -  -  - 17 1,597,000 17 1,597,000 34 3,194,000

ยทุธศาสตร์

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ. ๐๑ บญัชสีรปุโครงการพัฒนา

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี่  5  ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     แนวทางที ่ 1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมอาชีพใหแ้กป่ระชาชน  -  -  -  -  -  - 4 200,000 4 200,000 8 400,000
ยทุธศาสตรท์ี่  6  ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร
     แนวทางที ่1 แนวทางการพฒันา แผนงานพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  กอ่สร้าง  เพาะปลูก  จดัหา  จดัซ้ือ

 -  -  -  -  -  - 2 380,000 2 380,000 4 760,000

ยทุธศาสตรท์ี่  7  ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการเมอืงและการบรหิาร
7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
     แนวทางที ่ 1  แนวทางการพฒันา จดักจิกรรม  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์  จดัหา จดัซ้ือ ปรับปรุง

 -  -  -  - 3 1,080,000 3 3,100,000 3 3,142,500 9 7,322,500

รวม  -  -  -  - 5 1,430,000 75 14,799,000 75 13,760,094 155 29,989,094

หมายเหตุ
ผ.01 = บญัชีสรุปโครงการพฒันา
ผ.02 = รายละเอยีดโครงการพฒันา
ผ.02/1 = รายละเอยีดโครงการพฒันา ส าหรับโครงการทีเ่กนิศักยภาพ
ผ.03 = บญัชีครุภัณฑ์

ปี 2564 รวม 5 ปี
ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.1 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  ยทุธศาสตรด้์านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานการเกษตร
 แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้้า  ก่อสรา้ง  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า  ก่อสรา้งสถานีโรงสูบน้้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้้า

 หมูท่ี่ 6
เพื่อกกัเกบ็น้้าและระบายน้้า กว้าง 10 เมตร สูง 3 

เมตร
 -  -  - 150,000 157,500 มีปริมาณน้้าไว้ใช้

อุปโภคบริโภคตลอด
ทั้งปี

สามารถกกัเกบ็น้้าได้มาก
ขึน้และระบายน้้าได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการวางท่อน้้าเข้าหนองน้้า 
หมูท่ี่ 8

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกกั
เกบ็น้้า แกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนน้้า

1 แห่ง  -  -  - 200,000 210,000 กกัเกบ็น้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึน้

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ี่ 6 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกกั
เกบ็น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กว้าง 10 เมตร  
ระยะทาง 6 กม. ลึก 1.5
 เมตร

 -  -  - 648,000 680,400 กกัเกบ็น้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า

การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ี่ 5 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกกั
เกบ็น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กว้าง 8 เมตร ยาว  
2,000 เมตร ลึก 2 เมตร

 -  -  - 864,000 907,200 กกัเกบ็น้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ี่ 12 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกกั
เกบ็น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กว้าง 8 เมตร ยาว  
2,000 เมตร ลึก 2 เมตร

 -  -  - 864,000 870,694 กกัเกบ็น้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรนิทร์

ที่ ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานการพาณิชย์
 แนวทางการพัฒนาบ ารุงรักษาระบบประปา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซ่อมแซมระบบประปา 

หมู่ที่ 8
เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน 1 แหง่  -  -  - 200,000 210,000 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อย่างทั่วถึงกัน

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างแทง่น ้าประปา 
หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ
และทั่วถึง

จ้านวน 1 แหง่  -  -  - 550,000 577,500 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อย่างทั่วถึงกัน

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

อย่างทั่วถึง

กองช่าง

3 โครงการน ้าประปาด่ืมได้ หมู่ที่ 2 เพื่อแก้ไขปญัหาน ้าบริโภคที่
ขาดแคลน

จ้านวน 1 แหง่  -  -  - 300,000 315,000 มีน ้าอุปโภค บริโภคที่
เพยีงพอ

ประชาชนได้ใช้น ้าในการ
บริโภค สะอาดถูก
สุขลักษณะอย่างทั่วถึง

กองช่าง

4 โครงการน ้าประปาด่ืมได้ หมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปญัหาน ้าบริโภคที่
ขาดแคลน

จ้านวน 1 แหง่  -  -  - 250,000 262,500 มีน ้าอุปโภค บริโภคที่
เพยีงพอ

ประชาชนได้ใช้น ้าในการ
บริโภค สะอาดถูก
สุขลักษณะอย่างทั่วถึง

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวดัสุรนิทรท์ี ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัสุรนิทร ์ย.1 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ท่อระบายน้้า  ถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ทางเข้า-ออก ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นไพรขลา

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

จ านวน 2 จุด  -  -  - 110,000 115,500 ศพด.มีทางเข้า-ออก 
สะดวกและปลอดภัย

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีถนน
ที่ได้มาตราฐาน

กองชา่ง/กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.บ้านไพร

ขลา

โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 1

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

 -  -  - 510,000 510,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม
บอ่พกั หมู่ที่ 2

เพื่อการระบายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขนาด 0.4 x 1 เมตร 
ยาว 500 เมตร

 -  -  - 512,000 537,600 ระบายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 3

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

 -  -  - 510,000 535,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 5

เพื่อการระบายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 
เมตร ยาว 400 เมตร

 -  -  - 990,000 1,039,500 ระบายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 6 (บา้นนายขาว - บา้นนายสุ
รัตน)์

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร

 -  -  - 408,000 428,400 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 7 (บา้นนางศรีนวล - ประปา
หมู่บา้น)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

 -  -  - 510,000 535,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 8

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 120 
เมตร

 -  -  - 306,000 321,300 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 11

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ไหล่ทาง ในการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัยของ
ประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

 -  -  - 700,000 735,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 12

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร

 -  -  - 612,000 642,600 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 5

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

 -  -  - 765,000 803,250 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

11 โครงการปรับเกรดผิวจราจร หมู่
ที่ 6

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

 -  -  - 55,000 57,750 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย
เพิ่มขึน้

ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

12 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง หมู่ที่ 10

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

 -  -  - 352,000 369,600 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 2

เพื่อการระบายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 
เมตร ยาว 400 เมตร

 -  -  - 994,000 1,043,700 ระบายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 7 (บา้นนางนภาพร - บา้นนาย
เสง่ียม แสงพา)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร

 -  -  - 306,000 321,300 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

15 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 10

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 450 
เมตร

 -  -  - 158,000 165,900 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

16 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 12

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 700 
เมตร

 -  -  - 370,000 388,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 7 (บา้นนายช า - บา้นนาย
นายบลิล่ี)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร

 -  -  - 142,000 149,100 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 7 (บา้นนายสะอาด - บา้น
นายพนั ขุมทอง)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 80 
เมตร

 -  -  - 163,200 171,360 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 12

เพื่อการระบายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 
เมตร ยาว 300 เมตร

 -  -  - 745,000 782,250 ระบายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 7 (บา้นนางนวล - รพ.สต.
โพนม่วง)

เพื่อการระบายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -  - 373,000 391,650 ระบายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 7 (บา้นนายสมาน แสงทอง - 
หนองหลวง)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร

 -  -  - 102,000 107,100 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 1

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

 -  -  - 510,000 535,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

23 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 3 (รอบหนองโพน
ทนั)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 450 
เมตร

 -  -  - 158,000 165,900 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

23 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 8

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1500 เมตร

 -  -  - 700,000 735,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 

หมู่ที่ 10
เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างทั่วถึง

จ านวน 10 จุด  -  -  - 200,000 220,500 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างทั่วถึง

ระยะทาง 800 เมตร  -  -  - 200,000 220,500 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

3 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 
หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างทั่วถึง

10 จุด  -  -  - 200,000 220,500 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

4 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 
หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างทั่วถึง

ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บา้นม่วง
สวรรค์ 10 จุด

 -  -  - 200,000 220,500 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง

ทั่วถึงกัน

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง

ทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

5 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 
หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างทั่วถึง

จ านวน 6 จุด  -  -  - 120,000 132,300 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

6 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างทั่วถึง

จ านวน 10 จุด  -  -  - 200,000 220,500 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

7 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 
หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างทั่วถึง

ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บา้น
โพนงาม จ านวน 10 จุด

 -  -  - 200,000 220,500 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง

ทั่วถึงกัน

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง

ทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
 แนวทางส่งเสรมิสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จติอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

เพื่อพฒันาระบบการปอ้งกนั การ
เตรียมความพร้อม และการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัโดยพฒันาภูมิความรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับ
ชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือ
กบัสาธารณภัย  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือการ
ปฏิบติังานของเจา้พนักงานในการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ภายใต้กองอ านวยการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยแหง่พื้นที่ โดย
มีผู้อ านวยการทอ้งถิ่นเปน็ผู้
ควบคุมและส่ังการ

จติอาสาภัยพิบัติ อบต.
ไพรขลา

 -  -   200,000   200,000   200,000 จติอาสาเข้าร่วม
โครงการจ านวน 50 คน

ประชาชนในต าบลไพร
ขลา ได้รับความช่วยเหลือ
จากจติอาสาภัยพิบัติต าบล
ไพรขลา

ส านักปลัด

2 โครงการการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย “ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร”

เพื่อใหน้ักเรียนที่ร่วมโครงการ
 ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการสวมหมวกนิรภัย

นักเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลไพรขลา 
(มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
จ านวน 54 คน

 -  -  -     20,000     20,000 นักเรียนที่ร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบวินัยจราจร
มากขึ้น

ลดอตัราการสูญเสียชีวิต 
การบาดเจบ็ทางร่างกาย
และความเสียหายของ
ทรัพย์สินที่เกดิจาก
อบุัติเหตุทางถนน

ส านักปลัด

3 โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ 
พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุข
สุขภาพ ในปีงบประมาณ

เพื่อสร้างผู้น าเยาวชนในการ
ต่อต้านและป้องกนัการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน

ตัวแทนสภาเด็กและ
เยาวชน อายุ 14-24 ปี 
และนักเรียนจาก
สถานศึกษา จ านวน
50 คน

 -  -  -     30,000     30,000 มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทักษะทางความคิด
 สร้างภูมคุ้มกนั
ทางด้านร่างกายและ
จติใจใหก้บัเยาวชน ไม่

เยาวชนมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
และบุคคลใกล้ชิด

ส านักปลัด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่  2  ยทุธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม

โครงการ
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ

4 โครงการบริหารจดัการกองทุน
หลักประกนั สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกนัสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ/ที่
ปรึกษากองทุนฯ/คณะ
อนุกรรมการฯ/
คณะท างาน และ
ผู้รับผิดชอบ/
บุคคลภายนอก
จ านวน 30 คน

 -  -  -   100,000   100,000 มีการบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกนั
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา สามารถบริหาร
จดัการกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

5 โครงการจติอาสาในสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลไพรขลา

เพื่อส่งเสริมใหม้ีการ
ขับเคล่ือนจติอาสาในสภาเด็ก
และเยาวชน

แกนน าสภาเด็กในต าบล
ไพรขลา

 -  -  -     50,000     50,000 เยาวชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมสภาเยวชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

สภาเด็กและเยาวชนสาม
รถขับเคล่ือนกจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และลดปัญหายาเสพติด
และปัญหาทางสังคมใน
กลุ่มวัยรุ่น

ส านักปลัด/
รพ.สต.ใน
ต าบลไพรขลา

6 โครงการใหค้วามรู้และป้องกนั
การเกดิอกัคีภัย

เพื่อใหป้ระชาชนตลอดจน
พนักงานในสถาน
ประกอบการและเยาวชนใน
สถานศึกษา มี
ความรู้ ทักษะ ในการระงับ
เหตุอคัคีภัย ในการป้องกนั
อคัคีภัย โดยปฏิบัติได้อย่าง
ถูกวิธี

บุคลากรและประชาชน
ในต าบลไพรขลา

 -  -  -     50,000     50,000 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80

ประชาชนตลอดจน
พนักงานในสถาน
ประกอบการและเยาวชน
ในสถานศึกษา มี
ความรู้ ทักษะ ในการ
ระงับเหตุอคัคีภัย ในการ
ป้องกนัอคัคีภัย โดยปฏิบัติ
ได้อย่างถูกวิธี

ส านักปลัด

18



แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสรมิ สนับสนุน จดัซ้ือ จดัหา จดัต้ัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้ในการป้องกนัโรคติดต่อ
๑. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะของบุคลากร
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน 
อาสาสมัครในพื้นที่ กลุ่มสตรี
จติอาสา และประชาชนที่สนใจ

บุคลากรในสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้น าหมู่บ้าน อาสาสมัคร
ในพื้นที่ กลุ่มสตรีจติ
อาสา และประชาชนที่
สนใจ

 -  -   200,000   200,000   200,000 ประชาชนในต าบลไพร
ขลาไม่ติดโรคติดต่อ

บุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
หมู่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ 
กลุ่มสตรีจิตอาสา และ
ประชาชนที่สนใจ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และป้องกัน
โรคติดต่อได้

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั
โรค รักษาพยาบาล หรือฟื้นฟู
สมรรถภาพกรณีเกดิโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
ต าบลไพรขลา

ประชาชนผู้ ประสบ
ปัญหาโรคระบาด หรือ
ภัยพิบัติใน พื้นที่ต าบล
ไพรขลา

 -  -  -     60,000     60,000 มีการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรค 
รักษาพยาบาล หรือ
ฟื้นฟูสมรรถภาพกรณี
เกดิโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นที่ต าบลไพร
ขลา

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สมรรถภาพกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
อบต.ไพรขลา ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม

ส านักปลัด

3 โครงการวัยเรียนวัยใส หว่งใย
สุขภาพ

เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองเพศศึกษาและ
พัฒนาการของตนเองเมื่อเข้า
สู่วัยรุ่น

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนบ้านไพรขลา
(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล 
จ านวน 154 คน

 -  -  -     20,000     20,000 นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะในการจดัการกบั
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กบัเร่ืองเพศ

นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองเพศศึกษาและ
พัฒนาการของตนเองเมื่อ
เข้าสู่วัยรุ่น

ส านักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

4 โครงการอบรม อย.น้อย ใน
โรงเรียนบ้านโพนม่วง

เพื่อใหก้ลุ่มนักเรียน อย.น้อย 
ได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
เร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
สามารถเลือกซ้ือเลือกบริโภค
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
รวมทั้งสามารถเผยแพร่
ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อน
นักเรียนและครอบครัว

นักเรียน อย.น้อย 
โรงเรียนบ้านโพนม่วง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นละ 10 คน รวม 90 
คน

 -  -  -     20,000     20,000 นักเรียนน ากจิกรรม 
อย.น้อยไปพัฒนาหรือ
แกไ้ขปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพในโรงเรียน

นักเรียน อย.น้อย มี
ความรู้ในเร่ืองผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และสามารถ
เลือกซ้ือ เลือกบริโภคได้
อย่างถูกต้องปลอดภัย
รวมทั้งสามารถเผยแพร่
ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อน
นักเรียนและครอบครัว

ส านักปลัด

5 โครงการเพื่อจดับริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อใหผู้้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 
ได้บริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธาณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพิง โดยหน่วยบริการ
 สถานบริการ โดยผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Care giver)

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพิง ติดบ้านติด
เตียงในพื้นที่ต าบลไพร
ขลา

 -  -  - 500,000 500,000 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 
และบคุคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพงิ ได้บริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธาณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ
และบคุคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพงิ โดยหน่วยบริการ 
สถานบริการ โดยผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ (Care giver)
และบคุคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพงิ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพแิละ
บคุคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพงิง จะ
ได้รับบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข ส าหรับผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพงิและบคุคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพงิ ตามชุดสิทธิประโยชฃน์
ที่เปน็การใหบ้ริการในครัวเรือน
  หรือศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้ผู้สูงอายุชุมชนหรือที่หน่วย
บริการ สถานบริการ โดย
บคุลากรสาธารณสุขหรือผู้
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิและบคุคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพงิ

ส านักปลัด/
รพ.สต. ไพร
ขลา/รพ.สต.
บ้านโพนม่วง

6 โครงการเด็กวัยเรียน เติบโต
สมวัยสูงดีสมส่วน แข็งแรงฉลาด

เพื่อใหเ้ด็กวัยเรียน อายุ 6-14
 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ครอบคลุมครบทุกมิติ และ
เพื่อสร้างแนวทางการจดัการ
รายกรณีระดับต าบล

เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 
ปีที่มีปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการในต าบลไพร
ขลา

 -  -  - 50,000 50,000 เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 
ปี ได้รับการบริการ
ตามมาตรฐานและมี
คุณภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์

เด็กวัยเรียนเติบโตสมวัย
สูงดีสมส่วนแข็งแรง ฉลาด

ส านักปลัด/
รพ.สต. ไพร
ขลา/รพ.สต.
บ้านโพนม่วง
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

7 โครงการเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เพื่อใหเ้ด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะ
ทุพโภชนาการได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือครอบคลุมทุกมิติ 
และสร้างแนวทางการจดัการ
รายกรณีระดับต าบล

เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการในแต่ละพื้นที่
ในต าบลไพรขลา

 -  -  - 50,000 50,000 เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี
ได้รับการบริการตาม
มาตรฐานและมี
คุณภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์

เด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะ
โภชนาการที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างการยและจติใจ

ส านักปลัด/
รพ.สต. ไพร
ขลา/รพ.สต.
บ้านโพนม่วง

8 โครงการอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

เพื่อดูแลผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่พิง
ในต าบลไพรขลา

ต าบลไพรขลา  -  -   150,000   150,000   150,000 ผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่พิง
ได้รับการดูแล

ผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่พิง
ได้รับการดูแลทุกคน

ส านักปลัด

9 เงินสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพต าบล

เพื่อสนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพ

ต าบลไพรขลา  -  -  - 150,000 150,000 สมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ

สามารถสนับสนุนการ
บริการด้านสุขภาพ

ส านักปลัด/
สาธารณสุข
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน

1.1 แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จัดหา จัดซ้ือ  สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก

ปฐมวัยทอ้งถิน่ไทยผ่านการเล่น
เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยมี
พฒันาการสมบรูณ์ ตามวัย   
ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา

จ านวน  2  แหง่  -  -  - 200,000 200,000 มีสนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญาจ านวน 2 แหง่

เด็กปฐมวัยมีพฒันาการ
สมบรูณ์ ตามวัย   ผ่าน
การเล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา

กองการศึกษาฯ

2 โครงการวัคซีนปอ้งกันเด็กจมน้ า เพื่อลดปญัหาเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปเีสียชีวิตจากการจมน้ า

เด็กในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.เขตพื้นที่ต าบลไพร
ขลา ช่วงอายุ 7-15

 -  -  - 70,000 70,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
การฝึกทกัษะการว่ายน้ า

เด็กนักเรียนมีความรู้ 
ทกัษะพื้นฐานในการว่าย
น้ าและลดปญัหาการ
เสียชีวิตจากการจมน้ า

กองการศึกษาฯ

3 โครงการเด็กต าบลไพรขลา ว่าย
น้ าเปน็ เล่นน้ าได้ โตไปหนูไม่
จมน้ า

เพือ่ฝึกทักษะใหแ้กบ่คุลากรครู 
ปกครอง ในการช่วยเหลือคนตก
น้ าหรือจมน้ า โดยเน้นหลัก 
“ตะโกน โยน ย่ืน”และใหเ้ด็กได้
เรียนรู้วิธีว่ายน้ าเพือ่เอาชีวิตรอด
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่าง
ปลอดภัย

นักเรียนใน ศพด. ทั้ง  2
 ศพด. ครู ผู้ปกครอง

 -  -  - 60,000 60,000 ครู ผู้ปกครอง ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะ
การช่วยเหลือคนตกน้ า
และคนจมน้ า

เด็กได้เรียนรู้วิธีว่ายน้ า
และครู ผู้ปกครองมีทกัษะ
ในการช่วยเหลือคนตกน้ า
หรือจมน้ าได้อย่างปลอดภัย

กองการศึกษาฯ

4 โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยใส่
หมวกกันน๊อก

เพื่อส่งเสริมใหผู้้ปกครอง
ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถจักรยานยนต์โดย
การสวมหมวกนิรภัยในการ
รับ-ส่งนักเรียน

เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง  -  -  - 20,000 20,000 เด็ก,ผู้ปกครองสวม
หมวกนิรภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์

เด็ก,ผู้ปกครองเกิดความ
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยด้วยการสวม
หมวกนิรภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์มารับ-ส่ง
นักเรียน

กองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ปอ้งกันโรคติดต่อในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นโพนม่วง-ม่วงสวรรค์

เพือ่ใหค้รูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง
เด็กได้รับฝึกทักษะการดูแลสุข 
ภาพอนามัยตนเองใน 
ชีวิตประจ าวันของเด็กและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรค

เด็กและผู้ปกครองใน
ศูนย์พฒันาเด็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

 -  -  - 12,000 12,000 เด็กและผู้ปกครองได้รับ
การเฝ้าระวังการเกิด
โรคติดต่อรวมถึงการแพร่
ระบาดของโรค

ผู้ปกครองมีความรู้ในการ
ฝึกทกัษะการดูแลสุขภาพ
อนามัยของเด็กและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ

กองการศึกษาฯ

6 โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ต้านยาเสพ
ติด ในเขตพื้นที่อ าเภอชุมพลบรีุ

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
โดยการเล่นกีฬา สร้างความ
สมัครสมานสามัคคี ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่พื้นที่
อ าเภอชุมพลบรีุ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
ประชาชนทั่วไป

 -  -  - 30,000 30,000 พฒันายกระดับกีฬาของ
ทอ้งถิน่ใหม้ีมาตรฐาน
ย่ิงขึน้

มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและสร้างความ
สามัคคีในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

กองการศึกษาฯ

7 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยส าหรับ
เด็กปฐมวัย

เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง
เด็ก ได้รับฝึกทกัษะการดูแล
สุข ภาพอนามัยตนเองใน  
ชีวิตประจ าวันของเด็กและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรค

เด็กและผู้ปกครองใน
ศูนย์พฒันาเด็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

 -  -  - 30,000 30,000 เด็กและผู้ปกครองได้รับ
การเฝ้าระวังการเกิด
โรคติดต่อรวมถึงการแพร่
ระบาดของโรค

ผู้ปกครองมีความรู้ในการ
ฝึกทกัษะการดูแลสุขภาพ
อนามัยของเด็กและเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ

กองการศึกษาฯ

8 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนต าบลไพรขลา

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

จ านวน  2  แหง่  -  -  - 400,000 400,000 เด็กมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

เด็กมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมี
มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

9 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์

 -เพื่อมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรม ศพด.ไพรขลา และ
กิจกรรม อบต.ไพรขลา

จ านวน 1 หลัง  -  -  - 500,000 500,000 มีอาคารอเนกประสงค์  สามารถใช้จัดกิจกรรม 
ศพด.ไพรขลา และ
กิจกรรม อบต.ไพรขลาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ

10 โครงการปอ้งกันการต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันควร

เพื่อปอ้งกันและลดปญัหาด้าน
 เพศสัมพนัธ์/การต้ังครรภ์ไม่
พร้อม

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

 -  -  - 35,000 35,000 นักเรียนมีความรู้ปอ้งกัน
การต้ังครรภ์ และลด
ปญัหาด้านเพศสัมพนัธ์ 
ได้ร้อยละ 100

นักเรียนมีความรู้ปอ้งกัน
การต้ังครรภ์ และลด
ปญัหาด้านเพศสัมพนัธ์

รร.โพนม่วง/ 
กองการศึกษาฯ

11 โครงการส่งเสริมทกัษะกีฬา
เบื้องต้น

เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะ
ทางด้านกีฬาเบื้องต้น มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

 -  -  - 20,000 20,000 นักเรียนมีทกัษะทางด้าน
กีฬาเบื้องต้น มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 
90

นักเรียนมีความรู้ปอ้งกัน
การต้ังครรภ์ และลด
ปญัหาด้านเพศสัมพนัธ์

รร.โพนม่วง/ 
กองการศึกษาฯ

12 โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ใหน้ักเรียนก่อนวัยเรียน ได้
รับรู้รับทราบถึงปญัหาและ
พษิภัยของยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

 -  -  - 20,000 20,000 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันเร่ือง
ยาเสพติด ได้รับรู้
รับทราบถึงปญัหาและ
พษิภัยของยาเสพติด 
ร้อยละ 90

นักเรียนมีภูมิคุ้มกันเร่ืองยา
เสพติด ได้รับรู้รับทราบถึง
ปญัหาและพษิภัยของยา
เสพติด

รร.โพนม่วง/ 
กองการศึกษาฯ

13 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 ทกัษะอาชีพพื้นฐาน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อสร้างทกัษะอาชีพใหแ้ก่
นักเรียนและเพื่อสร้าง
กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

 -  -  - 30,000 30,000 นักเรียนสร้างทกัษะ
อาชีพใหแ้ก่นักเรียนและ
เพื่อสร้างกิจกรรมการใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
  ร้อยละ 90

นักเรียนสร้างทกัษะอาชีพ
ใหแ้ก่นักเรียนและเพื่อ
สร้างกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

รร.โพนม่วง/ 
กองการศึกษาฯ

14 โครงการลูกเสือจราจร โครงการลูกเสือจราจร 
เพื่อใหน้ักเรียนรู้กฎจราจร
เบื้องต้น และลดอุบติัเหตุทาง
ถนน

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

 -  -  - 20,000 20,000 นักเรียนรู้กฎจราจร
เบื้องต้น และลด
อุบติัเหตุทางถนน ร้อยละ
 90

นักเรียนรู้กฎจราจร
เบื้องต้น และลดอุบติัเหตุ
ทางถนน

รร.โพนม่วง/ 
กองการศึกษาฯ

15 โครงการพฒันานักเรียนสู่ความ
เลิศทางวิชาการ

เพื่อส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ
 นักเรียนได้แสดงซ่ึง
ความสามารถด้านวิชาการ

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

 -  -  - 30,000 30,000 เพื่อส่งเสริมทกัษะทาง
วิชาการ นักเรียนได้
แสดงซ่ึงความสามารถ
ด้านวิชาการ  ร้อยละ 90

สามารถส่งเสริมทกัษะทาง
วิชาการ นักเรียนได้แสดง
ซ่ึงความสามารถด้าน
วิชาการ

รร.โพนม่วง/ 
กองการศึกษาฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ

16 โครงการส่งเสริมทกัษะ
ความสามารถในด้านการเขียน
เร่ืองราวในชุมชนในรูปแบบความ
เรียงเร่ืองส้ันอย่างส้ันและบทกวี

เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้และ
ทกัษะความสามารถในการ
เขียนเร่ืองราวในชุมชนใน
รูปแบบความเรียงเร่ืองส้ัน
อย่างส้ันและบทกวี

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปทีี่ 5-
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 
โรงเรียนบา้นไพรขลา 
(ไพรขลาราษฎร์พทิยา
กูล) จ านวน 100 คน

 -  -  - 20,000 20,000 นักเรียนมีความรู้และ
ทกัษะในการเขียน
เร่ืองราวในชุมชนใน
รูปแบบความเรียงเร่ือง
ส้ันอย่างส้ันและบทกวี 
ร้อยละ 90

นักเรียนมีความรู้และ
ทกัษะในการเขียนเร่ืองราว
ในชุมชนในรูปแบบความ
เรียงเร่ืองส้ันอย่างส้ันและ
บทกวี

รร.บา้นไพร
ขลา/ กอง
การศึกษาฯ

17 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นโพนม่วง

1 เพื่อปรับปรุงต่อเติมหลังคา
อ้างล้างหน้า
2.เพื่อปรับปรุงหลังคาโรง
อาหาร

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
โพนม่วง

 -  -  - 100,000 100,000 มีหลังคาอ้างล้างหน้า
และหลังคาโรงอาหารที่
สามรถบงัแดดใหก้ับ
เด็ก ๆ ได้

สามารถบงัแดดใหดั้บเด็ก
บา้น ศพด.บา้นโพนม่วง ได้

ศพด.บา้นโพน
ม่วง/กอง
การศึกษา/กอง
ช่าง
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถฯ ย. 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ย.5 เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครการส่งเสริมการปลูกข้าว

หอมมะลิ 105 อินทรีย์คุณภาพ
 GI

เพื่อขยายพื้นที่ในการปลูก
ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์
และพฒันาคุณภาพเพื่อให้
ผ่านมาตรฐาน GI

ต าบลไพรขลา  -  -  - 50,000 50,000 พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
 105 อินทรีย์ในต าบล
ไพรขลาเพิ่มขึน้

ต าบลไพรขลามีพื้นที่ปลูก
ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์
เพิ่มขึน้และได้รับมาตรฐาน
 GI

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบรีุ

2 โครการ Water is Life พลิก
คุณภาพชีวิตใหม่พนักับดัก
รายได้ต่ า

1. เพื่อปลูกพชืหมุนเวียนและ
พชืเศรษฐกิจแบบอินทรีย์
2. เพื่อกักเก็บน้ าส ารอง
ส าหรับใช้ในการเกษตรด้วย
ระบบน้ าใต้ดินพลังงาน
แสงอาทติย์

ต าบลไพรขลา  -  -  - 50,000 50,000 ระดับความส าเร็จการ
พฒันาระบบบริหาร
จัดการน้ าต้นแบบ
ประยุกต์จากเกณฑ์ของ
กรมชลประทาน 5 
ระดับ และมีการจัดท า
ระบบน้ าใต้ดินพลังงาน
แสงอาทติย๋

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและท า
กสิกรรมได้ตลอดทั้งป ี
และมีรายได้หมุนเวียน
ตลอดปี

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบรีุ

3 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชน

1. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
2. เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ลุ่ม
อาชีพในชุมชน

ต าบลไพรขลา  -  -  - 50,000 50,000   -จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 
- มูลค่ารวมสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพิ่ม
ขีน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25

เกิดการรวมกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบรีุ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ

4 โครงการโคกหนองนาโมเดล  - เพื่อการน้อมน าศาสตร์
พระราชาทฤษฏีใหม่มา
ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
- เพื่อการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
- เพื่อการส่งเสริมวิถีเกษตร
อินทรีย์วิถีต าบลไพรขลา

ต าบลไพรขลา  -  -  - 50,000 50,000 มีครัวเรือนต้นแบบบา้น
ละ 1 คน และมีศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบโคก
หนองนาโมเดล

ชุมชนน้อมน าศาสตร์
พระราชามาใช้และมี
หมู่บา้นชุมชนต้นแบบที่
ลดการใช้สารเคมี

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบรีุ
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.3 ด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  ก่อสรา้ง  เพาะปลูก  จดัหา  จดัซ้ือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุข

ใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยังยืนเฉลิม
พระเกยีรติ เนื่องในโอกาศมหา
มงคลพระบรมราชาภิเษก

เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
ราชาภิเษก

1 โครงการ  -  -  - 50,000 50,000 จดักจิกรรมเฉลิมพระ
เกยีรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
ราชาภิเษก

น้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเฉลิมพระ
เกยีรติเนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส านักปลัด

2 โครงการแปลงสาธิตเศรษฐกจิ
พอเพียง

เพื่อเป็นแปลงสาธิตการท า
เกษตรแบบพอเพียง และเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน

เกาะกลางทะเลสาบทุ่ง
กลุา

 -  -  - 30,000 30,000 มีแปลงสาธิตการท า
เกษตรแบบพอเพียง 
และเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน

เป็นแปลงสาธิตการท า
เกษตรแบบพอเพียง และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ส านักปลัด

3 โครงการเตาเผาขยะชุมชน 1. เพื่อให้ความรู้ประชาชนใน
การจัดการขยะอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล
2. เพื่อให้เกิดการจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบและเกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย
ที่สุด
3. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่
ต าบลไพรขลาที่ไม่อาจจัดการใน
ระบบครัวเรือนได้

ต าบลไพรขลา  -  -  - 250,000 250,000  - ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง
- ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง
- ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนที่น ากลับมา
ใช้ประโยชน์

ขยะในชุมชนได้รับการ
จดัการอย่างเหมาะสมไม่
เกดิมลภาวะและกอ่เหตุ
ร าคาญ

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

4 โครงการการประกวดหมู่บ้าน
ต้นแบบการจดัการขยะจากต้น
ทาง

1. เพื่อส่งเสริมใหม้ีหมู่บ้าน
ต้นแบบส าหรับแลกเปล่ียน
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและ
ย่ังยืน
2. เพื่อใหห้มู่บ้านต้นแบบมี
การด าเนินการจดัการขยะ
จากต้นทางที่ต่อเนื่องชัดเจน
เป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/ภาคีเครือข่ายและทุก
ภาคส่วนบูรณาการ

หมู่บ้านในต าบลไพรขลา  -  -  - 50,000 50,000  -หมู่บ้านจดัการขยะ
ต้นทางเกณฑ์มาตรฐาน
 1 หมู่บ้าน
- หมู่บ้านที่เป็นต้นแบบ
เป็นแหล่งเรียนรู้
แลกเปล่ียนได้อย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน

มีหมู้บ้านต้นแบบการ
จดัการขยะและขยะใน
ชุมชนลดลงในระดับที่ไม่
เกดิปัญหา

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบุรี
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แบบ ผ.๐๒ รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.7 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา  จดักิจกรรม  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชาคม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  จดัหา  จดัซ้ือ  ปรบัปรงุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างที่จอดรถ  เพื่อใช้จอดรถของผู้มาติดต่อ

ราชการและเจา้หน้าที่
1 แหง่  -  -  - 700,000 735,000 มีพื้นจอดรถส าหรับผู้

มาติดต่อราชการ
สามรถใช้จอดรถผู้ที่มาติดต่อ
ราชการได้อย่างสะดวก

ส านักปลัด

2 โครงการต่อเติมหอ้งเกบ็วัสดุ
อปุกรณ์ (หอ้งประชุม อบต.)

 เพื่อใช้เกบ็วัสดุและอปุกรณ์ 1 แหง่  -  -  - 150,000 157,500 มีพื้นไว้ใช้เกบ็วัสดุ
อปุกรณ์

สามรถใช้เกบ็วัสดุอปุกรณ์
ได้อย่างเป็นระเบียบ

ส านักปลัด

3 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีราชาภิเษก

เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
ราชาภิเษก

1 โครงการ  -  -  - 150,000 150,000 จดักจิกรรมเฉลิมพระ
เกยีรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
ราชาภิเษก

น้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเฉลิมพระ
เกยีรติเนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส านักปลัด

4 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
เลือกต้ัง

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการเลือกต้ัง

ต าบลไพรขลา  -  -  - 1,000,000 1,000,000 มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

สามารถเบิกจา่ยได้ตาม
งบประมาณที่ต้ังไว้

ส านักปลัด

5 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จา่ยใหแ้กเ่อกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

เพื่อจา่ยเปน็ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จา่ยใหแ้กเ่อกชน นิติบคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
ส่ิงกอ่สร้าง

ต าบลไพรขลา  -  - 150,000 150,000 150,000 มีงบประมาณเพียงพอ
ในการเบิกจา่ย

สามารถเบิกจา่ยได้ตาม
งบประมาณที่ต้ังไว้

กองช่าง

6 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคา (ค่า K)

เพื่อจา่ยเป็นเงินชดเชยสัญญา
แบบปรับค่าได้

ต าบลไพรขลา  -  - 130,000 150,000 150,000 มีงบประมาณเพียงพอ
ในการเบิกจา่ย

สามารถเบิกจา่ยได้ตาม
งบประมาณที่ต้ังไว้

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า อบต.
ไพรขลา

เพื่อกอ่สร้างหอ้งน้ าใหม่ใหไ้ด้
มาตรฐาน ถูกหลักสุขลักษณะ
มากขึ้น

จ านวน 1 หลัง  -  - 800,000 800,000 800,000 หอ้งน้ าที่ได้มาตรฐาน 
และถูกหลักสุขลักษณะ

มีหอ้งน้ าที่ได้มาตรฐาน 
และถูกหลักสุขลักษณะ

ส านักปลัด/
กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ 7 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร
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แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่4 ส่งเสรมิและพัฒนาความสงบเรยีบรอ้ยและความมัน่คง ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.1 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนาติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอท่าตูม

เพื่อติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
 หมูท่ี่ 10

หมูท่ี่ 10 บ้านโพนม่วง  -  -  -   500,000    500,000 มีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึน้ 1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ  
2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายาเสพตดิ
3.ประชาชนมีความปลอดภยั
4.ประชาชนมีไฟฟา้ส่องสว่าง
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง/กฟภ.

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยัง่ยนื

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สรา้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนโครงการขอรับเงินอดุหนุนในการ
ใหก้ารสงเคราะหแ์กร่าษฎรทีป่ระสบความ
ทกุข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดทัง้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
สนับสนุนภารกจิกิง่กาชาดอ าเภอชุมพล
บรีุประจ าปี

เพือ่ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับ
ความเดือดร้อนตามภารกจิของ
เหล่ากาชาด อ.ชุมพลบรีุ

จ านวน  1  คร้ัง  -  -  - 20,000 20,000 จ านวน  1  คร้ัง สามารถช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกจิของเหล่ากาชาด อ.ชุม
พลบรีุ

ส านักปลัด/กิง่
การชาด อ.ชุม

พลบรีุ

2 อดุหนุนโครงการขอรับเงินอดุหนุนในการ
ใหก้ารสงเคราะหแ์กร่าษฎรทีป่ระสบความ
ทกุข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดทัง้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
ประจ าปงีบประมาณ

เพือ่ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับ
ความเดือดร้อนตามภารกจิของ
เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

จ านวน  1  คร้ัง  -  -  - 10,000 10,000 จ านวน  1  คร้ัง สามารถช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกจิของเหล่ากาชาด จ.
สุรินทร์

ส านักปลัด/
เหล่ากาชาด 

จ.สุรินทร์

โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  ยทุธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)
งบประมาณ

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรนิทร์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
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แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยัง่ยนื

1.1 แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จัดหา จัดซ้ือ  สรา้ง ก่อสรา้ง  ปรบัปรงุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่

หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี 
ประจ าปี

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
จ าหน่ายของดีเมืองชุมพลบุรี 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  และ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

จ านวน 1  คร้ัง  -  -  - 100,000 100,000 ได้ประชาสัมพันธ์ของดี
และอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามไว้

ประชาสัมพันธ์และ
จ าหน่ายของดีเมืองชุมพล
บุรี และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษาฯ/
อ.ชุมพลบุรี

ตัวชีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1
องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรนิทร์

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานการเกษตร
 แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้้า  ก่อสร้าง  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า  ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกหนองแสงใหญ่

 หมู่ที่ 7
เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 34 ไร่ ลึก 4 เมตร  -  - 8,704,000 9,139,200 9,596,160 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

2 โครงการขุดลอกหนองแสงกลาง
 หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 8 ไร่ ลึก 4 เมตร  -  - 2,048,000 2,150,400 2,257,920 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

3 โครงการขุดลอกหนอง หมู่ที่ 10
 (หนองสระ)

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

หนองสาธารณะในหมู่ที่
 10 ลึก 2.50 เมตร

 -  - 2,000,000 2,100,000 2,205,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

4 โครงการขุดลอกหนอง หมู่ที่ 11 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

หนองสาธารณะในหมู่ที่
 11 ลึก 2.50 เมตร

 -  - 1,000,000 1,050,000 1,102,500 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

5 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่
ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

  - ช่วงที่ 1 กว้าง 8 ม. 
ยาว 1,700 ม.
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. 
ยาว 1,800 ม.

 -  - 207,000   217,350 228,218 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่ง
น้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่าง
ครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่

ที่ 2
เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

  - ช่วงที่ 1 กว้าง 8 ม. 
ยาว 3,900 ม. ดินขุด 
5,850 ลบ.ม.
 -  ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. 
ยาว 3,900 ม. ดินขุด 
5,850 ลบ.ม.

 -  - 462,000   485,100 509,355 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

7 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่
ที่ 4

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

 กว้าง 8 ม. ยาว 2,700
 ม. ดินขุด 4,050 ลบ.ม.

 -  - 160,000   168,000 176,400 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

8 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่
ที่ 5

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

  - ช่วงที่ 1 กว้าง 8 ม. 
ยาว 3,300 ม. 
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. 
ยาว 2,800 ม.
 - ช่วงที่ 3 กว้าง 8 ม. 
ยาว 1,700 ม.

 -  - 402,000   422,100 443,205 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

9 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่
ที่ 6

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

  - ช่วงที่ 1 กว้าง 8 ม. 
ยาว 2,200 ม. 
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. 
ยาว 2,300 ม.

 -  - 265,000   278,250 292,163 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

10 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่
ที่ 7

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

  - ช่วงที่ 1 กว้าง 8 ม. 
ยาว 2,300 ม. 
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. 
ยาว 1,800 ม. 
 - ช่วงที่ 3 กว้าง 8 ม. 
ยาว 4,700 ม.

 -  - 462,000   485,100 509,355 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่

ที่ 8
เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

  - ช่วงที่ 1 กว้าง 8 ม. 
ยาว 1,300 ม.
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. ยาว
 1,800 ม.
 - ช่วงที่ 3 กว้าง 8 ม. ยาว
 3,500 ม.

 -  - 391,000   410,550 431,078 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

12 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่
ที่ 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

  - ช่วงที่ 1 กว้าง 8 ม. 
ยาว 2,300 ม.
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. ยาว
 2,500 ม.
 - ช่วงที่ 3 กว้าง 8 ม. ยาว
 2,500 ม.

 -  - 432,000   453,600 476,280 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

13 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่
ที่ 11

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

  - ช่วงที่ 1 กว้าง 8 ม. 
ยาว 3,900 ม.
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. ยาว
 1,400 ม.

 -  - 314,000   329,700 346,185 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

14 โครงการปรับปรุงฟื้นฟ ูหนอง
แสงข้าง หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พท. 8 ไร่ ลึก 3 ม.  -  - 1,200,000    1,260,000 1,323,000 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

15 โครงการปรับปรุงฟื้นฟ ูหนอง
หวัช้าง  หมู่ที่ 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พท. 9 ไร่ ลึก 3 ม.  -  -     1,350,000 1,417,500 1,488,375 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

16 โครงการปรับปรุงฟื้นฟ ู `หนอง
น้้าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พท. 25 ไร่ ลึก 2 ม.  -  -     2,700,000 2,835,000 2,976,750 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการปรับปรุงฟื้นฟ ูหนอง

หลวง  หมู่ที่ 7
เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พท. 4 ไร่ ลึก 3 ม.  -  -       600,000 630,000 661,500 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

18 โครงการปรับปรุงฟื้นฟ ูหนอง
แวง  หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พท. 16 ไร่ ลึก 3 ม.  -  -     2,400,000 2,520,000 2,646,000 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

19 โครงการปรับปรุงฟื้นฟ ูหนอง 
หมู่ที่ 11

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พท. 4 ไร่ ลึก 3 ม.  -  -       600,000 630,000 661,500 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

20 โครงการปรับปรุงฟื้นฟ ูหนอง
สองหอ้ง  หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พท. 12 ไร่ ลึก 3 ม.  -  -     1,800,000 1,890,000 1,984,500 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

21 โครงการปรับปรุงฟื้นฟ ูหนอง 
หมู่ที่ 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พท. 3 ไร่ ลึก 3 ม.  -  -       450,000 472,500 496,125 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์/

กรมชลฯ

22 โครงการขุดลอกหนองมิมะใหญ่
 หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 7.2 ไร่ ลึก 3.50 
เมตร

 -  - 1,800,000 1,890,000 1,984,500 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึน้

กองช่าง/
ชลประทาน/

อบจ.

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานการพาณิชย์
 แนวทางการพัฒนาบ้ารุงรักษาระบบประปา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้้า

อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ
จ้านวน 1 แหง่  -  -  - 3,000,000 3,150,000 ประชาชนหมู่ที่ 2 มีน้้า

สะอาดใช้อย่างทั่วถึงกัน
ประชาชนได้ใช้น้้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 
12

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน 1 แหง่  -  -  - 3,000,000 3,150,000 ประชาชนหมู่ที่ 12 มี
น้้าสะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึงกัน

ประชาชนได้ใช้น้้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

งบประมาณ
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ท่อระบายน้้า  ถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ 2
เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร

 -  - 1,275,000 1,338,750 1,405,688 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 6

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 8 เมตร ยาว 10 
กม.

 -  - 7,040,000 7,392,000 7,761,600 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 (บา้นนายปลอง - บา้น
นายเตือก แสนกล้า)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

 -  - 3,060,000 3,213,000 3,373,650 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร

 -  - 1,020,000 1,071,000 1,124,550 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 10

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร

 -  - 1,020,000 1,071,000 1,124,550 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 11 (บา้นโพนงาม - คุ้ม
หนองควาย หมู่ที่ 8)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,700 เมตร

 -  - 5,666,000 5,949,300 6,246,765 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

7 โครงการก่อสร้างลานตากข้าว 
หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนได้ตากข้าว
ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

กว้าง 70 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 10 
เซนติเมตร

2,800,000 2,940,000 3,087,000 ประชาชนได้ตากข้าว
ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ประชาชนได้ใช้ตากข้าว 
และลดความเส่ียงอตัราย
ในการตากข้าวตามถนน

กองช่าง

เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ)
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แบบ ผ.02/1

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 9

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

 -  - 1,130,000 1,186,500 1,245,825 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ตัวยู หมู่ที่ 11

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดปญัหา
น้้าทว่มขัง

กว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  - 1,242,000 1,304,100 1,369,305 ระบายน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ปญัหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

10 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

  - ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00
 ม. ระยะทาง 900 ม.
 -  ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 3,275 ม.

 -  -   11,160,000 11,718,000 12,303,900 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

11 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต (ทาง
จักรยาน)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 กว้าง 3 ม. ระยะทาง 
470 ม.

 -  - 900,000      945,000 992,250 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 6 บา้นโนนสมบรูณ์ - 
โนนมะเขือ

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

 -  - 5,400,000 5,670,000 5,953,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่
ที่ 11 (คุ้มหนองผ้ึง- คุ้มโนนเสียว 
หมู่ที่ 1 บา้นไพรขลา)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

 -  - 5,400,000 5,670,000 5,953,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

14 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

 -  - 10,800,000 11,340,000 11,907,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 2 (ประปาหมู่ 2-หมู่ที่ 3 
บา้นโพนทนั)

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

 -  - 5,400,000 5,670,000 5,953,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
รอบทะเลสาบทุ่งกุลา

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

 -  - 18,000,000 18,900,000 19,845,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด (KPI)

39



แบบ ผ.02/1

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

 -  - 5,400,000 5,670,000 5,953,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

18 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

 -  - 10,800,000 11,340,000 11,907,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

19 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

 -  - 5,400,000 5,670,000 5,953,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

20 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 
เมตร (จากหมูท่ี่ 2-บ้านโนน
ขวาว ต.พรมเทพ)

 -  - 1,380,000 1,449,000 1,521,450 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

21 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง หมู่ที่ 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 
เมตร (จากหมูท่ี่ 2-บ้านโนน
ขวาว ต.พรมเทพ)

 -  -    670,000 703,500 738,675 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

22 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงลูกรัง 
หมูท่ี่ 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 
เมตร (จากท้ายวัด-ป่าชา้)

 -  -       320,000 336,000 352,800 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองชา่ง/อบจ.
สุรินทร์

23 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหนิ
คลุก หมู่ที่ 8 (คุ้มโนนสังข)์

เพือ่การสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

  - จุดที่ 1 กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 1,400 ม. (จาก
ทางด้า-คุ้มโนนสังข)์
 -  ชว่งที่ 2 กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 1,400 ม. (จากคุ้ม
โนนสังข-์ทางด้าไปบ้านโนน
สมบูรณ์)

 -  - 2,590,000 2,719,500 2,855,475 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/อบจ.
สุรินทร์

24 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่
ที่ 2

เพือ่การสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 
เมตร

 -  -   9,000,000 9,450,000 9,922,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/อบจ.
สุรินทร์

25 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหนิ
คลุก หมู่ที่ 9 (จากทางด้า 2081-
คุ้มโนนม่วง)

เพือ่การสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 
เมตร

 -  - 1,380,000 1,449,000 1,521,450 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/อบจ.
สุรินทร์

26 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก หมู่
ที่ 10

เพือ่การสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 4,500 
เมตร

 -  - 6,565,000 6,893,250 7,237,913 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/อบจ.
สุรินทร์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02/1 รายละเอยีดโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการทีเ่กนิศกัยภาพ

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยัง่ยนื

1.1 แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จัดหา จัดซ้ือ  สรา้ง ก่อสรา้ง  ปรบัปรงุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านไพรขลา
เพื่อให้ได้อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอกบั
จ านวนเด็ก

จ านวน  1  แห่ง  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีสถานที่ในการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน
และเพียงพอกบัจ านวนเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เกนิศักยภาพ)

ที่ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1
องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรนิทร์

งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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แบบ ผ.๐๓ บัญชคีรภัุณฑ์

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสุรินทร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรินทร์ ย.7 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา จดักิจกรรม  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  จดัหา จดัซ้ือ ปรับปรุง

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอณุหภูมิ  -  -  - 60,000 60,000 ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  -  -  -       15,000     15,000 ส านักปลัด
3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต  -  -  - 100,000 100,000 กองช่าง
4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จัดซ้ือหมวกดับเพลิง  -  -  - 20,000 20,000 ส านักปลัด
5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จัดซ้ือขวานดับเพลิง  -  -  - 3,000 3,000 ส านักปลัด
6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จัดซ้ือชะแลง  -  -  - 3,000 3,000 ส านักปลัด
7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จัดซ้ือถุงมือดับเพลิง  -  -  - 6,000 6,000 ส านักปลัด
8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือฉากกนัหอ้งศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  -  -  - 50,000 50,000  -กองการศึกษาฯ

9 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ติดหอประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา

 -  -  -     400,000   400,000 ส านักปลัด

10 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพือ่จัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์ 1 ชุดพร้อมติดต้ังและเช็คระบบ  -       30,000       30,000     30,000 ส านักปลัด
11 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เพือ่จัดซ้ือกลอง  -  -  -       10,000     10,000 ส านักปลัด

12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เพือ่จัดซ้ือฉิง่  -  -  -         1,000       1,000 ส านักปลัด

13 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา เพือ่จัดซ้ือแทรมโปลิน  -  -  -         1,000       1,000 ส านักปลัด
14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่จัดซ้ือท่อดูดตัวหนอนพร้อมอปุกรณ์ควบ  -  -  -       35,000     35,000 ส านักปลัด

15 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จัดซ้ือเคร่ือบนัทึกเสียง  -  - 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

ยทุธศาสตร์ที่ 7 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

บัญชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จงัหวัดสุรินทร์

ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน หมวด
 เป้าหมาย

 (ผลผลิตของครุภันฑ์)

งบประมาณ
ประเภท
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แบบ ผ.๐๓ บัญชคีรภัุณฑ์

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน หมวด
 เป้าหมาย

 (ผลผลิตของครุภันฑ์)

งบประมาณ
ประเภท

16 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน  -  - 50,000 50,000 50,000  - ส านักปลัด -
กองคลัง -กองช่าง
 -กองการศึกษาฯ

17 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟา้สูบน้ า  -  - 50,000 50,000 50,000  - ส านักปลัด

18 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน  -  -  - 60,000 60,000  - ส านักปลัด

19 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือจอโทรทัศน์  -  -  -  -     10,000  - ส านักปลัด
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