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ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไพรขลำ 

งำนนโยบำยและแผน โทร. ๐-๔๔๕๔-๕๑๓๒-๓ 
โทรสำร. ๐-๔๔๕๔-๕๑๖-๘ 

www.phaikala.go.th 

 
 

--แผนพัฒนาท้องถิ่น-- 
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 



ก 

ค ำน ำ 
 
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ ง ในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา จึงได้ทบทวนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ  
ชี้น าทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวแทนประชาชนทุกกลุ่ม
องค์กรทุกหมู่บ้าน ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนดวิสัยทัศน์  โดยเน้นถึงปัญหา
และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  และแนวทางการ  พัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล  มีคุณภาพ
และยั่งยืน  ด้วยการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ส่วนใหญ่ของต าบลให้อยู่ดีมีสุข  รู้จักความพอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่ไปกับการ
พัฒนาที่มุ่งสู่คุณภาพในทุกด้านโดยเฉพาะการเสริมสร้างคนให้มีความรู้มีภูมิปัญญารู้เท่าทันโลก  และการจัดให้
มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน  ซึ่งการด าเนินตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในต าบลไพรขลา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันบริหารให้เกิดการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะท าให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา
เศรษฐกิจในชุมชนน าความสุขและความเจริญมาสู่ท้องถิ่นได้ด้วยความส าเร็จและมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
                  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

สำรบัญ 
 

                          หน้ำ 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข-ค 
ตราสัญลักษณ์ประจ าต าบลไพรขลา  ๑ 
ค าขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ต าบลไพรขลา  ๒ 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  ๓ 

ส่วนที ่๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน  ๘ 
๑. ด้านกายภาพ  ๘ 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  ๙ 
๓. ประชากร  ๑๐ 
๔. สภาพทางสังคม  ๑๑ 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน  ๑๒ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ  ๑๒ 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  ๑๒ 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๔ 
๙. อื่น ๆ   ๑๔ 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๗ 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  ๑๗ 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๙ 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ๕๐ 

ส่วนที่ ๓  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ  ๕๗ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  ๕๗ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ๕๘ 

ส่วนที่ ๔  กำรติดตำมและประเมินผล        ๑๓๘ 
๑. การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
๒. การติดตามประเมินผลโครงการ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ภำคผนวก        ๑๕๒ 
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
- ค ารับรองแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

 
 



๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตราสัญลักษณป์ระจ าต าบลไพรขลา 
 

 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  เป็นรูปวงกลมทับซ้อนกัน  

๒  วงวงนอก  มีค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา” อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านบน  และค าว่า 
“อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสรุินทร”์ อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านล่าง วงในเป็นรูป “เสือ” ซึ่งยืนเด่นเป็น
สง่าอยู่บนขอนไม้มีหญ้าเขียวขจี  อยู่โดยรอบแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ี 



๒ 

 

ค าขวัญ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  ต าบลไพรขลา 
 
๑.  ค าขวัญต าบลไพรขลา 
 “ ทุ่งนาข้าวมะลิหอม   งามพร้อมผ้าไหมสวย  

ร่ ารวยวัฒนธรรม  เลิศล้ าทะเลสาบทุ่งกุลา ” 

๒.  วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต   สร้างเศรษฐกิจมั่นคง    ด ารงธรรมาภิบาล    
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี” 

๓. พันธกิจ  (mission) 
๑. ทางต้องพัฒนา พัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีขึ้นสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒. นาต้องมีน้ า พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆ หมู่บ้าน  เพ่ือใช้ท านาปี ให้มีความเสี่ยงที่

จะเสียหาย  เนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด  
๓. คนต้องมีงาน ส่งเสริมการมีงาน  มีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม  
๔. การตั้งศูนย์บริการประชาชนภายในต าบล เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ  
๕. ด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

ให้ทุกคนมีความสุขมากข้ึน 
๖. ให้ความส าคัญงานพัฒนา  ปัญหาเร่งด่วน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา  อ่ืนๆ  เป็นปัญหาที่ต้อง

แก้ไข อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
๘. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นการด าเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงาน

สาธารณสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดก าจัดขยะมูลฝอย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
๙.  ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน  
๑๐. ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายใน 
๑๑. การบริหารงาน และด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอ านาจ โดยบริหารงานและ

ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  จังหวัด  และต าบล ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ  ที่ให้อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 

๔.  จุดมุ่งหมาย   (Goals)  เพื่อการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๒. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือรายได้  ลดต้นทุน  เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต การเกษตร อินทรีย์ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นการเรียนรู้แบบรอบด้านต่อเนื่องทั้งในด้านอาชีพการบรอการ

จัดการ  สังคม การเมือง กฎหมาย 
๔.  ประชาชนมีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๕.  ประชาชนตื่นตัวในการฟื้นฟูอนุรักษ์ ประเพณี และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



๓ 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต   สร้างเศรษฐกิจมั่นคง    ด ารงธรรมาภิบาล    
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี” 

พันธกิจ ( MISSIONS)  

๑. ทางต้องพัฒนา  
การพัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีขึ้นสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะอาจ

ด าเนินการด้วยวิธี ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนา ทั้งนี้จะค านึง ความส าคัญเร่ งด่วน งบประมาณและ
ประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเป็นส าคัญ 

 ๒. นาต้องมีน  า  
การพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆหมู่บ้าน  เพ่ือใช้ท านาปีให้มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย

เนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด โดยจะอาจด าเนินการด้วยวิธี ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา พัฒนา ทั้งนี้จะค านึงถึงความส าคัญเร่งด่วน  งบประมาณและประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเป็นส าคัญ 

 ๓. คนต้องมีงาน  
การส่งเสริมการมีงานมีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม การจัดหา

งบประมาณมาส่งเสริมอาชีพ  เช่น  กลุ่มอาชีพท านา  กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพทุกกลุ่ม  อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน  แนวทางการด าเนินการประกอบ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  การพัฒนาสายพันธุ์พืช  เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรให้ได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร 

- สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน  แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ ในการจัดให้มีการเรียนการ

สอน  การฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 

๔. การตั งศูนย์บริการประชาชนภายในต าบล  
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ แนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 
- การจัดหา เต็นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ในการจัดงานพิธีต่างๆ 
- การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๕. ด าเนินการเกี่ยวกับเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส   
โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้ทุกคนมีความสุขมากข้ึนแนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพ  เดือนละ  ๑  ครั้ง 
- สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ทุพพลภาพ  ให้ได้รับการดูแลและมีความเป็นอยู่ที่ดี 
- สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ป่วยเอดส์  ให้มีหลักประกันด้านอาชีพ/รายได้และการเข้าถึง

บริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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๖. ให้ความส าคัญงานพัฒนา  ปัญหาเร่งด่วน  
ปัญหาเร่งด่วน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา  อื่นๆ  เป็นปัญหาที่ต้องงานประกอบด้วย 
- จัดให้มีและบ ารุงรักษา ไฟฟ้า  น้ าประปา   
- จัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมส าหรับขนส่งพืชผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ืออ านวย

ความสะดวกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนในชุมชน  ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

หรือภัยพิบัติต่างๆ ให้ดีรับการช่วยเหลือ  แก้ไข  อย่างรีบด่วนและทั่วถึง 

๗.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
แนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 
- สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของเด็กให้

เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนและระดับ

การศึกษา โดยสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาส าหรับเด็ก 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้สนใจในการศึกษา การเล่นกีฬา และการเล่นดนตรี เพ่ือใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ 
- ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาและเยาวชน ประชาชน ประเภทต่างๆ และ

ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา เพ่ือสนับสนุนนโยบาย 
- สนับสนุนบทบาทสถาบัน”บวร”(บ้าน-วัด-โรงเรียน)ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
- สนับสนุนการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและ

ประชาชนมีส่วนร่วม 
- สนับสนุนโครงการด้านบอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

๘. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
เป็นการด าเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงานสาธารณะสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด

ก าจัดขยะมูลฝอยและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย แนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 
- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณะสุขในการแจ้งข่าวสาร การให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การ

ป้องกัน และการบ าบัดรักษาโรคติดต่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมสนับสนุนงานของ อสม.ให้มีคุณภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ก ากับดูแลการรักษาความสะอาดเรียบร้อยการก าจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย ที่

สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัยส าหรับชุมชนทุกหมู่บ้านในท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น 
- จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ หรืผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการเยียวยาจากแพทย์

โดยเร่งรีบด่วน โดยจัดให้มีหน่วยบริการรับ-ส่ง ของท้องถิ่นเพ่ือน าส่งสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา 
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๙. ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน  
แนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 
- ส่งเสริมด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ อปพร.อสม.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรบกลุ่มแม่บ้าน 

๑๐. ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน  
แนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 
- สนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ประสานงานขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แนวทางการป้องกัน วิธีการแก้ไขแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม โดยการช่วยกันสอดส่องดูแล การแจ้งเบาะแสแก่ทางราชการ และ
การป้องปรามบุตรหลานและเพ่ือนบ้าน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

- ช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดให้ได้รับการดูแล บ าบัดรักษาอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้เลิก
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และกลับมาอยู่ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข 

๑๑. การบริหารงานและด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอ านาจ  
โดยบริหารงานและด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ จังหวัด และ

ต าบล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ให้อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 

นโยบายการบริหารด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ 
๑.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 

  ๑.๑  ด้านระบบระบายน  า 
 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพัฒนาวางท่อระบายน้ าลอดถนนเส้นท่าตูม – ชุมพลบุรี  ให้เชื่อมต่อคลอง

ส่งน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน  ให้กระจายไปสู่ทุกพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลไพรขลา  รวมทั้งการขุดลอกคูคลองให้
ลึกและกว้างขวางขึ้นเพ่ือรองรับน้ า  และการระบายน้ าจากน้ ามูลสู่ล าพลับพลา 
  แนวทางการพัฒนา   

๑.  งานก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า 
  ๒.  งานพัฒนาแม่น้ า คู คลอง ในเขตต าบลไพรขลา 

๒.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
  ๒.๑  พัฒนาด้านการศึกษา 

 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมวัสดุทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนแต่เรียนดี  ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับความต้องการ  ตลอดจนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  งานจัดการเรียนกาสอนอย่างมีคุณภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
  ๒.  งานจัดอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วน 
  ๓.  งานป้องกันยาเสติดในโรงเรียน 
  ๔.  งานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕.  งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
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  ๒.๒  ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนาให้อยู่

ตลอดไป  รวมทั้งปลุกเร้าให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 

๑.  งานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๒.  งานส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
๓.  งานส่งเสริมการน าธรรมะมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๔.  งานสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  

 ๓.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓.๑  ด้านสาธารณสุข 

 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัย
จากโรคระบาด พัฒนาบริการด้านศูนย์สาธารณสุขให้ได้รับการบริการที่ครบถ้วน และได้รับการดูแลด้าน
สาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง 
  แนวทางการพัฒนา 

๑.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนและโรงเรียน 
  ๒.  งานส่งเสริมการวางแผนครอบครัว 
  ๓.  งานการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 
  ๔.  งานสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
  ๓.๒  ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพัฒนากระบวนการชุมชนให้เข้มแข็งเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม
สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของตนเอง  
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  งานสนับสนุนกิจกรรมชุมชน 
  ๒.  งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
  ๓.  งานป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
  ๔.  งานสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 
  ๓.๓  ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

 วัตถุประสงค์  :  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่
ประชาชนบนเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  พัฒนาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  ๒.  งานสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชน 
  ๓.  งานผลิตภัณฑ์ OTOP  ของต าบลไพรขลา 
  ๓.๔  ด้านสังคมสงเคราะห์ 

 วัตถุประสงค์  :  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V. เด็กก าพร้า ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส รวมถึง
การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยเสมอภาค และมีความเท่าเทียมกัน 

 
 



๗ 

 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑  จัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย และก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีในแต่ละชุมชน 
  ๔.๒  จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามท่ีสาธารณะปลูกหญ้าแฝกตามคันคลอง จัดระบบนิเวศน์ทางน้ า 

 ๕.  ประเด็นยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารจัดการ 
  ๕.๑  ด้านการพัฒนาด้านบริการประชาชน 
  วัตถุประสงค์  :  เพ่ือจัดระบบการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมมีอัธยาศัยที่ดี  
เสริมสร้างแนวคิดให้เกิดการบริการประชาชนแบบไร้พรมแดน 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. งานปรับปรุงลดขั้นตอน  กระบวนการให้บริการประชาชน 

๖.  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล   
 -  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์อ าเภอ  และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลไพรขลา  ตามแผนพัฒนาฯ       



๘ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
www.phaikala.go.th 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ต าบลไพรขลา  มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕,๑๗๕ ไร่ หรือ  ๕๖.๒๘  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากอ าเภอชุมพลบุรี 
๑๗ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ๖๘ กิโลเมตร 

- ทิศเหนือ        จดต าบลดงครั่งใหญ่   อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ทิศใต้      จดต าบลหนองเรือ   อ าเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์ 
- ทิศตะวันออก   จดต าบลทุ่งกุลาและ ต าบลพรมเทพ    อ าเภอท่าตูม   จังหวัดสุรินทร์ 
- ทิศตะวันตก     จดต าบลนาหนองไผ่  อ าเภอชุมพลบุรี   จังหวัดสุรินทร์ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ หน้าฝนมีน้ าท่วมขังทั่วไป 
หน้าแล้งเป็นพ้ืนที่ ที่แห้งแล้งไม่มีน้ า  ลักษณะทางกายภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีคุณสมบัติเป็นดินเค็มและ
เปรี้ยว  พ้ืนที่ทั้งหมดใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร  ได้แก่การท านาเป็นต้น  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัดมี
อุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตต าบลไพรขลาไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔  ลักษณะของแหล่งน้ า มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่ เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้ 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ                                                                               
   - ล าน้ า,ล าห้วย  จ านวน ๖ แห่ง  - สระน้ า,ล าคลอง จ านวน ๓๐ แห่ง 
   - บึง,หนองน้ า  จ านวน ๔๗ แห่ง 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   -  แก้มลิง  จ านวน ๑ แห่ง 
   -  ฝาย   จ านวน  ๘ แห่ง 
   -  บ่อบาดาล  จ านวน ๑๕ แห่ง 
   -  ประปา  จ านวน  11 แห่ง 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้  ในเขตต าบลไพรขลาไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็น
ไม้ยืนต้น  และไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ยูคา 



๙ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
ต าบลไพรขลา มีทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไพรขลา  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี จนได้รับประกาศนียบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ ว่าประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ ๗๐ บัตรเลือกตั้งเสียไม่เกินร้อยละ ๒ ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัญหาคือการแข่งขันทาง
การเมืองค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ การ
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของต าบลไพรขลาคือ ขอความร่วมมือ ผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต าบลไพรขลาก็ได้
พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตต าบลไพรขลา ในการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลไพรขลา จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดโครงการ
อบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และโครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลาย
โครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บางโครงการ
ต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง  ต าบลไพรขลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒ หมู่บ้าน ดังตารางที่ ๑ 
ตารางท่ี ๑  แสดงพ้ืนที่ หน่วยการปกครอง  ระยะทางจากอ าเภอ และจังหวัด 

 

หมู่
ที ่

หมู่บ้าน พื้นที่ (ตร.กม.) 
ระยะทางจาก 

อ าเภอชุมพลบุรี 
ระยะทางจาก 
จังหวัดสุรินทร์ 

ร้อยละของ 
พื้นที่ต าบล 

๑ บ้านไพรขลา ๘.๔๓ ๑๗ ๗๓ 14.98 
๒ บ้านขาม ๔.๙๒ ๒๐ ๗๐ 8.74 
๓ บ้านโพนทัน ๒.๒๔ ๒๑ ๗๑ 3.98 
๔ บ้านไพรขลาน้อย ๖.๗๓ ๑๗ ๗๓ 11.96 
๕ บ้านตาเฮอ ๒.๕๓ ๒๕ ๗๕ 4.50 
๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ๐.๙๒ ๓๕ ๘๘ 1.63 
๗ บ้านม่วงสวรรค์ ๘.๑๕ ๓๗ ๘๒ 14.48 
๘ บ้านโนนตาล ๗.๗๐ ๒๒ ๗๗ 13.68 
๙ บ้านโนนโพธิ์ ๓.๐๔ ๑๙ ๗๕ 5.40 
๑๐ บ้านโพนม่วง ๖.๔๐ ๓๗ ๘๒ 11.37 
๑๑ บ้านโพนงาม ๓.๕๑ ๑๘ ๗๖ 6.24 
๑๒ บ้านโนนหนามแท่ง ๑.๗๑ ๒๒ ๗๘ 3.04 



๑๐ 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   

ต าบลไพรขลามีครัวเรือนทั้งสิ้น  ๒,๐๒๑  ครัวเรือน มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 6,95๖  คน  เป็นชาย 
3,4๘๑  คน  เป็นหญิง  3,4๗๕  คน  แยกแต่ละหมู่บ้านดังตารางที่ ๒ ดังนี้ 

 

หมู่ที่ 
บ้าน บ้านปกติ เพศชาย เพศหญิง รวม 

ต าบลไพรขลา ๒,๐๒๑ 3,4๘๑ 3,4๗๕ 6,95๖ 
๑ บ้านไพรขลา 3๕๑ 4๖๒ 43๕ 8๙๗ 
๒ บ้านขาม 2๖๑ 52๐ 5๒๙ 1,04๙ 
8 บ้านโพนทัน 7๔ 12๗ 13๖ 263 
๔ บ้านไพรขลาน้อย 2๖๑ 3๕๕ 3๘๗ 7๔๒ 
๕ บ้านตาเฮอ ๗๑ 14๘ 132 2๘๐ 
๖ บ้านโนนสมบูรณ์ 6๔ 1๐๗ ๙๖ 2๐๓ 
๗ บ้านม่วงสวรรค์ 3๒๐ 58๕ 59๙ 1,1๘๔ 
๘ บ้านโนนตาล 10๓ 1๕๙ 1๙๓ 35๒ 
๙ บ้านโนนโพธิ์ 13๓ 2๖๐ 24๙ ๕๐๙ 

๑๐ บ้านโพนม่วง 2๓๒ 4๔๗ 41๑ 85๘ 
๑๑ บ้านโพนงาม 98 207 2๐๘ 41๕ 
๑๒ บ้านโนนหนามแท่ง 53 10๔ ๑๐๐ ๒๗๔ 

ข้อมูลประชากร  ณ  วันท่ี ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

 องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
 

ประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 7๕๐ 7๑๓ อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 2,๒๖๔ 2,๑๙๗ อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ๔๖๑ ๕๖๓ อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 3,4๗๕ คน 3,4๗๓ คน ทั้งสิ้น 6,9๔๘ คน 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
ตารางท่ี ๓ แสดงข้อมูลด้านการศึกษา 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง 

ระดับก่อนเกณฑ์ ระดับอนุบาล ระดับ
ประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา 

ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 

๑. ศพด. บ้านไพรขลา ม.๑ 2 4 68 - - - - - - - - - 
๒. ศพด. บ้านโพนม่วง ม.๗ 2 4 46 - - - - - - - - - 
๓. รร. บ้านไพรขลา 

(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 
ม.๔ - - - 2 ๒ 51 6 ๗ 12๑ 3 ๗ 88 

๔. รร. บ้านขามโพนทัน ม.๒ - - - 2 1 28 6 4 68 - - - 
๕. รร. บ้านโพนม่วง ม.๗ - - - 4 3 42 8 7 159 4 6 66 

หมายเหตุ ข้อมูล  ณ  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ๒ แห่ง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไพรขลา  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๔  คน  แยกเป็น 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข  ๒ คน 
 -  พยาบาลวิชาชีพ  ๑ คน 
 -  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ๑ คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ๕๑  คน 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนม่วง  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๒  คน  แยกเป็น 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข   - คน 
 -  พยาบาลวิชาชีพ  ๑    คน 
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ๑ คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ๕๙  คน 

๔.๓ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ เป็นประจ าทุกเดือน 
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน   
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๑.  การคมนาคม 
 - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ สายชุมพลบุรี – ท่าตูม   จ านวน  ๑  สาย 
 - ถนน รพช. ผ่านต าบล จ านวน   ๓ สาย 
 - ถนนภายในหมู่บ้าน       จ านวน   ๑๒ หมู่บ้าน 
 ๒. การโทรคมนาคม 
 - โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 
 ๓. การไฟฟ้า 
 - ไฟฟ้าเข้าถึง จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๑.  อาชีพ 

-   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  และรับจ้างทั่วไป  หลังจากว่างเว้นฤดูการเก็บเกี่ยวจะมีการ
ทอผ้าไหม   ฐานะประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางกึ่งต่ า 
 ๒.  ผลิตภัณฑ์ต าบล 

- ข้าวหอมมะลิ  ประชากรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ  ๑๐๕ มีพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ  ๒๔,๗๘๓  ไร่  
ผลิผลิตเฉลี่ย  ๔๐๐  กิโลกรัม / ไร่            

- หมู่บ้านทอผ้าไหมราษฎรในต าบลไพรขลาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง ทอผ้าไหมลายพ้ืนบ้านเป็นเอกลักษณ์
ของตนเองแต่เดิมผลิตเพ่ือไว้ใช้เองต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและ
ได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมพลบุรี ท าให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ท าให้
สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

-  ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่  ๗  เป็นการด าเนินงานโดยสมาชิกของกลุ่มที่เข้มแข็ง
ท าให้มีผลก าไร เป็นลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและราษฎรในหมู่บ้านเป็นอย่างดี 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๑. การศาสนา ศาสนาที่ประชาชนในเขตต าบลไพรขลานับถือ  คือ ศาสนา พุทธ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีวัด / 

ส านักสงฆ์  ๔  แห่ง  ดังนี้ 
๑.  วัดสระบัวงาม  บ้านขาม  หมู่ที่ ๒    
๒.  วัดศรัทธาวาร ี  บ้านไพรขลาน้อย  หมู่ที่ ๔  
๓.  วัดทุ่งส าราญ  บ้านตาเฮอ  หมู่ที่  ๕  
๔.  วัดอัมภาวารินทร์ บ้านโพนม่วง  หมู่ที่ ๑๐  

๒.วัฒนธรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นดังนี้  ภาษาอีสาน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙  ภาษาเขมรคิดเป็น
ร้อยละ ๓๙  ภาษาส่วยคิดเป็นร้อยละ ๑ ภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ  ๑  นับถือขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้านแบบ
ดั้งเดิม  เช่น  ประเพณีแห่นาค อุปสมบท ช่วงเดือน ๖ ของทุกปี  หรือช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี จะมี
พิธีอุปสมบทหมู่  โดยใช้ช้างเป็นพาหนะในการแห่นาคไปรอบหมู่บ้านดังกล่าว และประเพณีวันสารทหรือภาษาท้องถิ่น
เรียกว่า “โฎนตา”  เป็นงานส าคัญ  และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาก าหนดงานจะมีขึ้นในช่วงเดือน ๑๐ ของทุกปี  
แบ่งได้  ๒ ช่วงคือ  ช่วงที่ ๑ ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ า เดือน ๑๐ เรียกว่า “สารทเล็ก” หรือ “เบ็ญตู๊จ” ประชาชนจะพา
กันไปท าบุญตักบาตรที่วัด  ช่วงที่  ๒  ตรงกับวันแรม  ๑๕  ค่ า  เดือน ๑๐ เรียนว่า “สารทใหญ่” หรือ  “เบ็ญทม” ทุก
ครอบครัวจะท าพิธีเซ่นไหว้ ซึ่งเรียกวิญญาณของพ่ีน้องหรือบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วให้มารับของเซ่นไหว้ ซึ่งเรียกว่า 
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“แซนโฎนตาโฎนยาย” ญาติพ่ีน้องที่ไปอยู่ท่ีอ่ืนก็กลับมารวมกัน เพื่อร่วมพิธีดังกล่าว ตอนกลางคืนก็จะไปท าบุญและฟัง
พระสวดที่วัด  มีการท าบุญกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร  รุ่งเช้า ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ า  เดือน ๑๐ ก็
จะไปท าบุญตักบาตรที่วัดเป็นอันเสร็จพิธี 

๓. ด้านวัฒนธรรมประเพณี  หากเอาฮีตสิบสอง – คองสิบสี่  ของลาวอีสานส่วนใหญ่มาเปรียบเทียบจะพบว่า
ชุมชนไพรขลาจะแปลกออกไปในบางอย่าง ซึ่งเป็นการหล่อหลอมรวมกันของวัฒนธรรมลาว ส่วย เขมร 
 อีต ๑๒ คือ ประเพณีทางศาสนาทั้ง ๑๒ เดือน  ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโดยรวมได้แก่ 
 เดือน  ๕  บุญสงกรานต์  ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่  ให้เอาดอกไม้ธูปเทียน  ไปวัด  เลี้ยงภัตตาหารพระสงฆ์ ฟัง
เทศน์  มีบายศรีสู่ขวัญ  เอาน้ าหอมผสมขมิ้นรดสรงแก่ผู้เฒ่าผู้แก่  ผู้ที่เคารพนับถือ 
 เดือน  ๖  บุญบั้งไฟ  ท าพิธีส่งบั้งไฟไปขอฝนจากพญาแถน  เป็นการท าบุญเลี้ยงพระก่อนหน้าการท านา  แห่
บั้งไฟเป็นการรื่นเริงสนุกสนาน 
 เดือน  ๗  บุญซ าฮะ  เป็นการท าบุญเพ่ือล้างสิ่งชั่วร้าย  เช่น  ผีบ้านเรือน  หลักเมืองเพ่ือความเป็นสิริมงคล
ของปี  นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็นและตอนเช้ามีการเลี้ยงพระ  ประพรมน้ าพระพุทธมนต์  ท าความสะอาดบ้าน  
เช่น  ผีประจ าหมู่บ้าน  ผีปู่ย่าตายาย  ผีไร่นา  ผีหลักเมือง 
 เดือน  ๘  บุญเข้าพรรษา เอาข้าวตอกดอกไม้ ขี้ผึ้ง  ธูปเทียนไปรวมกันที่วัด  ฟังเทศน์  อุณณหัสสาวิไชย  และ
ปัญญาบารมี หล่อเทียนพรรษาถวายวัด ถวายปัจจัย เช่น ข่าวสาร  อาหารแห้งน้ ามันแก่พระเพ่ือใช้ในพรรษา 
 เดือน  ๙  บุญข้าวประดับดิน  เลี้ยงภัตตาหารสงฆ์  ท าบังสุกุลส่งบุญไปให้ผู้ตายฟังสวดพาหุง  อาหารเซ่นผีไป
วางตามพ้ืนดิน  ตามป่า  เพื่อผีไม่มีญาติจะได้กิน 
   เดือน  ๑๐  บุญข้าวสาก  เป็นการถวายสลากภัตรแก่พระสงฆ์  พระเณรรูปใดจับสลากได้ของผู้ใด  ผู้น้ าถวาย
สิ่งของแก่พระสงฆ ์ และเอาอาหารส าหรับเปรตไปแขวนไว้ตามต้นไม้  ถวายผ้าอาบน้ า 
 เดือน  ๑๑  บุญออกพรรษา  ถวายภัตตาหารพระสงฆ์มีพิธีถวายปราสาทผึ้ง  ไหลเรือไฟ (คล้ายลอดกระทง
ของภาคกลาง)  ตักบาตรเทโว 
 เดือน  ๑๒  บุญกฐิน  ถือว่าเป็นบุญที่ให้กุศลแรง  ถวายผ้ากฐิน 
 เดือนอ้าย  บุญเข้ากรรม  เลี้ยงพระ  เนื่องในพิธีที่พระสงฆ์ผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  มาขอแสดงอาบัติของตน
แก่ที่ประชุมสงฆ ์
 เดือนยี่  บุญคูนลาน  เป็นบุญหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือความเป็นสิริมงคล  โดยการประพรมน้ าพุทธมนต์  ยุ้งฉาง
ลานข้าว  ท าขวัญข้าว  เก็บฟืนไว้ใช้ 
 เดือนสาม  บุญข้าวจี่  ถวายอาหารพระที่วัด  ฟังเทศน์  ฟังธรรมมีการน าข้าวจี่ไปถวายพระด้วย 
 เดือนสี่   บุญพระเวส  เป็นการเลี้ยงพระและฟังเทศน์มหาชาติมีกิจกรรมที่ส าคัญ  คือ  แห่กัณฑ์หลอน  แห่
ข้าวพันก้อน  เทศน์มาลัยหมื่น  มาลัยแสน  อ่านสังกาส  เทศน์มหาชาติ 
 

เดือน ประเพณีเฉพาะชุมชนบ้านไพรขลา หมายเหตุ (ภาษา) 
อ้าย -  

- หมู่บ้านที่พูดภาษาเขมรหรือมีวัฒนธรรมแบบ
ชุมชนเขมร คือ หมู่ที่ ๒,๕,๖,๗,๑๐  บางส่วน 
- หมู่บ้านที่พูดภาษาลาวหรือมีวัฒนธรรมแบบชุมชน
ลาว ไพรขลาคือ  
หมู่ที่ ๑,๔,๘,๙,๓,๑๑,๑๒  บางส่วน 

ยี่ - 
สาม ข้าวจี่,กุ้มข้าวใหญ่ (คูณลาน)  เลี้ยงบ้าน 
สี่ แต่งงาน,บุญผะเวส,ร ามะม๊วด (แม่มด) 
ห้า เนา สงกรานต์ 
หก บวชนาคช้าง  เลี้ยงพญาพ่อปู่ 
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เจ็ด - - หมู่บ้านที่พูดภาษาส่วยหรือมีวัฒนธรรมแบบ
ชุมชนส่วย ไพรขลาคือ หมู่ที่ ๑ บางส่วน แปด เข้าพรรษา 

เก้า - 
สิบ บุญข้าวสากน้อย  บุญข้าวสากใหญ่ 

สิบเอ็ด กฐิน 
สิบสอง ลอยกระทง 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่างประเพณีนิยมของชุมชนอีสานทั่วไปกับชุมชนบ้านไพรขลาจะพบว่าไพร
ขลามีความแตกต่างเฉพาะตัวเองไม่เหมือนประเพณีนิยมของลาวอีสาน 
 ส่วนใหญ่  โดยจะมีประเพณีทางกลุ่มชาติพันธุ์เขมร  และส่วยเข้ามาแทรกอยู่เช่น  ร ามะม๊วดประเพณีบวชนาค
ด้วยช้าง  บุญข้าวสากน้อย (แซนโฎนตา)  เหล่านี้คือสิ่งที่แตกต่างและเป็นแบบนี้มานานแล้ว  ยกเว้นกรณีบุญบั้งไฟ  
ชุมชนบ้านไพรขลา  มียกเลิกการจัดงานบุญบั้งไฟไปไม่กี่ปีมานี้  ด้วยสาเหตุอันตรายเกินไป  และชุมชนอ่ืน ๆ รอบข้างก็
มีบุญประเพณีนี้ทุกชุมชน (มีมากอยู่แล้วก็ไม่ต้องจัด) 
 การมีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเองแบบนี้  อาจเกิดจากการปรับตัวของชุมชน  ที่อยู่ท่ามกลางความ
หลากหลายวัฒนธรรมนั่นเอง 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 -  โดยส่วนมากราษฎรในต าบลไพรขลาปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา ตามล าคลอง และพ้ืนที่หัวไร่ปลายนา 
เพ่ือเป็นการเสริมรายได้ ทั้งจากการขายข้าวเจ้าหอมมะลิ และขายไม้ยูคาลิปตัสได้ปีละหลายหมื่นบาท 
 -  มีแม่น้ าล าพลับพลาไหลผ่านด้านทิศเหนือของต าบล 

๙. อื่นๆ  
๑. การพาณิชย์ 

 ต าบลไพรขลามีสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน ๓ แห่ง  และมีปั้มน้ ามันหลอดที่ให้บริการในหมู่บ้าน
จ านวน ๙ แห่ง มีร้านค้าขนาดเล็กจ านวน ๕๔ ร้าน  ร้านค้าขนาดใหญ่ จ านวน  ๖ แห่งโรงสีขนาดเล็ก จ านวน  ๓๘   
แห่ง  โรงสีขนาดใหญ่  จ านวน  ๑  แห่ง ร้านซ่อมรถจักยานยนต์   จ านวน  ๕ แห่ง  ร้านซ่อมรถยนต์  จ านวน  ๖  แห่ง  
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  จ านวน  ๙  แห่ง   

 ๒.  มวลชนจัดตั้ง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน ๒    รุ่น    จ านวน ๙๘๐ คน 
-  อปพร.  ๑ รุ่น จ านวน  ๑๓๗ คน 
-  อส.ตร.  ๑ รุ่น   จ านวน ๑๕๐ คน 
-  กลุ่มอาชีพ    จ านวน   ๓๘ กลุ่ม 
-  กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน     ๙ กลุ่ม 
-  กลุ่มอ่ืนๆ    จ านวน     ๓ กลุ่ม 

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีการพัฒนาและบูรณาการ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการไปพร้อมกัน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลาจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี เพ่ือไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  ประกอบด้วย ก. บุคลากร  
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จ านวน  ๓๗  คน (ข้อมูล ณ ๓๐ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒) 
 -  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๑๘ คน 
 -  ต าแหน่งในกองการคลัง จ านวน  ๘ คน 
 -  ต าแหน่งในกองช่าง จ านวน ๕ คน 
 -  ต าแหน่งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  ๑๐  คน 
 -  ระดับการศึกษา 
 -  ประถมศึกษา    จ านวน - คน 
 -  มัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน - คน 
 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน  ๘ คน 
 -  อนุปริญญา    จ านวน  ๖    คน 
 -  ปริญญาตรี    จ านวน  ๑๕ คน 
 -  ปริญญาโท    จ านวน  ๘ คน 

๔. ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.๑  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน

ของประชาชน  สนับสนุนโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาแหล่งน้ า เพ่ือใช้ทางด้านการเกษตร และช่วยทางด้านอุทกภัย เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง  การ
ลงทุนซ้ าซ้อน ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนมีมาก เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประชาชน  

จัดให้มีน้ าสะอาดในการอุปโภค – บริโภค ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  และได้มีการปรับปรุงขยายเขตประปาภายในชุมชน  
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน   

ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  และขยายเขตไฟฟ้าให้มีแสงสว่างที่
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

มีจดุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและนักท่องเที่ยว
สัญจรไปมา  เพื่อประโยชน์ด้านการพักผ่อน   

๔.๒  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว  โดยน าหลักการของรัฐบาลมาปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา  และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร  เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้านและ
ต าบลของเรา  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ในอนาคต  การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์ การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพ่ือสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย  
ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้กลุ่มเกษตร
อินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษ
ต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต าบลไพรขลา  
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๔.๓  การด าเนินงานด้านสังคม โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  
เพ่ือให้เด็กท่ีมีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาและจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต  ส่งเสริมทางด้านการเล่น
กีฬา  โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพ่ือที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัย
และเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด จดัให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ด าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินการเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ   

๔.๔ การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร   ในด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดให้มีการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  คุณธรรม และ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน และได้อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อประสานงานโดยขยายเวลาท างานช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์ บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดท าประชาคม
หมู่บ้าน การจัดเวทีประชาคมระดับต าบล การจัด อบต.สัญจร การจัดการเลือกตั้ง จัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ส านักงานให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน  

๔.๕  การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก ป่าไม่
สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอ่ืนๆก็จะตามมา องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่ม
มวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์และปลูกป่าทดแทน ดูแลรักษาป่า ล าธาร แม่น้ าล าคลอง   
จัดให้มีโครงการก าจัดวัชพืช และโครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ 

๔.๖ การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดี
ขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและสตรี  
รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน ปูนเคียวหมากและทรายอะเบท เพ่ือก าจัด
ยุงอันเป็นสาเหตุของโรค  จัดหาวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาด โครงการอาหารปลอดภัย โครงการคัดกรองผู้หญิงอายุ 
๔๐ ปี ขึ้นไปเก่ียวกับโรคเบาหวาน  โรคความดัน (โลหิตสูง) โครงการร่วมกับ รพสต.ในพ้ืนที่ตรวจหาสารเคมีตกค้าง   

๔.๗  การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุน
งบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลทุกโรง จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  
สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน  สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการ  จริยธรรมหรือนันทนาการการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน  
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและจัดประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัด
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ลอยกระทง  และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา 



๑๗ 

ส่วนที่  ๒   
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ 
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 



๑๘ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า



๑๙ 

จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔ จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่ อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี



๒๐ 

และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทั นกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 



๒๑ 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปจัจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับ เคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และ มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า



๒๒ 

ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 



๒๓ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ

ภาค 



๒๔ 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดย
ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
 ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  
๓.๒. เป้าหมายรวม  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ มีทัง้หมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  



๒๕ 

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน  

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจั งห วัด/แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
๑. สภาพทั่วไป  

๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และ
ลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบ
โคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่
ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขต
เงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต้

ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  



๒๖ 

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ 
กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 
แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้า
พอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ใน
แอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้าน
ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่าค่าเป้าหมาย 
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจ
พรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อน

บ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก ่

รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วง
บางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล้าน

คน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของ
ประชากรภาค ตามลาดับ  



๒๗ 

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี 

๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค 
จานวนแรงงานทีม่ีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 
มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยม
ปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 

แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในปี 2560 มีจานวน

โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน 

๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัด
มุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี 
๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด 
โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย

และ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 



๒๘ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การ

ดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัว
เพ่ิมข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ป ี2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อปี  

สัมประสทิธิ์ความไม่เสมอ
ภาค (Gini Coefficient)ใน
การกระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป ี2560) 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
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8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยง

พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 
ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่ม
จังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  แผนแม่บทจากกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็น
การแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
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2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ

กีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรม
ขอม และสังคมเป็นสุข 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 4 ป ( 2557 - 2560) จังหวัดสุรินทร (ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน (Vision)  
“ เมืองเกษตรอินทรีย วิถีชางไทย ผาไหมสุรินทร สูสากล ” 

“ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.” 
พันธกิจ  

1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย  
2. สนับสนุนดานการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม  
3. บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4. เสริมสรางความม่ันคงในพื้นที่ชายแดน  

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด (Strategic Issues)  
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิม  
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน 

และการ ทองเที่ยว  
3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอ

ภาค  
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความม่ันคงชายแดน  

เปาประสงคของยุทธศาสตร (Goals)  
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ  

สราง มูลคาเพิ่ม  
- เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยว  

- เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคาการลงทุน และการทองเที่ยว  
3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

- เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
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4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความ
เสมอภาค  

- เพ่ือพัฒนาคน และสังคม สูการยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค  
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความม่ันคงชายแดน  

- เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงบริเวณชายแดน  
กลยุทธ (Strategies)  

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร
างมูลคาเพิ่ม  

1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง)  
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถดานพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน  
1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร  
1.4 สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาด  
1.5 พัฒนาระบบชลประทานและเพ่ิมแหลงน้ําส าหรับการเกษตร  

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุน และ การทองเที่ยว  

2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดคุณภาพ  
2.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการ 

ทองเที่ยว  
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล  
2.4 ยกระดับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเขาสูมาตรฐานสากล  
2.5 พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน  
2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว  
2.7 สงเสริมการคา การลงทุน การตลาด การทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ  

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ง

แวดลอมอยางมีสวนรวม  
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  
3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพ่ือสรางความมั่นคงทางพลังงานและรักษา สิ่ง

แวดลอม  
3.4 พัฒนาแหลงน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าใหมีประสิทธิภาพ  

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความ
เสมอภาค  

4.1 พัฒนาสังคมอยูดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4.2 พัฒนาสถานบริการดานสุขภาพภาครัฐใหไดมาตรฐาน  
4.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  
4.4 สนับสนุนการปลูกจิตส านึกดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี  
4.5 สงเสริมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
4.6 ปองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด  
4.7 สงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง  
4.8 สงเสริมเครือขายการเฝาระวังทางสังคม 
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4.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
4.10 สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีงานท า การเขาถึงสิทธิดานประกันสังคมและ 

สิทธิดานแรงงาน  
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความม่ันคงชายแดน  

5.1 พัฒนาศักยภาพหมบูาน/ชุมชนชายแดน  
5.2 สงเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ตามแนวชายแดน  
5.3 สงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร ( พ.ศ. 2560 - 2562 ) 
วิสัยทัศน (Vision) “ เมืองเกษตรอินทรีย วิถีชางไทย ผาไหมสุรินทร สูสากล ”  

“ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally. ” 
๑.๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร ประกอบดวย 5   

ดาน ดังนี้  
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสรางมูล      

คาเพิ่ม 
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง)  
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถดานพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน  
1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร  
1.4 สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาด  
1.5 พ้ืนที่เกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน  
1.6 การพัฒนาแหลงน้ าและบริหารจัดการน้ าอยางมีระบบ  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ    
การทองเที่ยว  

2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดคุณภาพ  
2.2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรมขอม เชิง 

นิเวศน เชิงเกษตร ใหเกิดความยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล  
2.4 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก  
2.5 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม ผลิตภัณฑชุมชน และสินคาเกษตรใหมี คุณภาพและ

มาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด  
2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว  
2.7 สงเสริมการคา การลงทุน การตลาด การทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ  

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล

อมอยางมีสวนรวม  
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  
3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานและรักษา สิ่งแวดลอม  
3.4 พัฒนาแหลงน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าใหมีประสิทธิภาพ  
3.5 การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ด ี 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค  
4.1 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
4.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรู  
4.3 การสงเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ  
4.4 การสงเสริมและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวมของประชาชนใหแข็งแรง  
4.5 การพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
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๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

๑.๖  แผนพัฒนาอ าเภอชุมพลบุรี 

วิสัยทัศน์อ าเภอ  

"เมืองข้าวหอมมะลิอินทรีย์การท่องเที่ยวหลากวิถี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีอย่างย่ังยืน" 
“Rice Organic Jasmine Rice Town Travel diversifiedPeople have good quality of life.” 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาการข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนบ้านและธรรมชาติ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์รวม  
 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน”
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
www.phaikala.go.th 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร 

จ านวนกลุมเกษตรอินทรียที่จัดตั้ง 
(หนวย: กลุม) 

5 5 5 5 ส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ร้อยละจ านวนประชากรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรอินทรีย์ 

40 45 50 55 

จ านวนแหลงน้ าที่ไดรับการพัฒนา
และฟนฟู (หนวย:แหง) 

5 5 5 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ าและ
ระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว 

จ านวนแหลงทองเที่ยวที่พัฒนา
และฟนฟู (หนวย:แหง) 

2 2 2 2 ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
 

จ านวนกลุมอาชีพที่ไดรับการสงเส
ริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและ
สินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน (หน
วย:กลุม) 

20 20 20 20 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด 

 ร้อยละของโครงการเป้าหมาย
โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา
ให้ดีขึ้น 

80 85 90 95 พัฒนาเส้นทางเพ่ือการคมนาคมและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

www.phaikala.go.th 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ปี ๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
 
 

พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 2 3 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป้องกันและการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติด
เชื้ออย่างถูกหลักวิชาการต่อปริมาณ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดไม่น้อยกว่า 
(ร้อยละ) 

50 50 50 50 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและ
สังคมร่มเย็น 
 
 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข/ คุณธรรมและจริยธรรม 

80 80 80 80 ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 

ร้อยละของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

50 50 50 50 ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ให้มีความรู้ 
เทคโนโลยีสื่อสาร สังคมออนไลน์ 
 

 
 
 
 



๓๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย
และเกิดความสงบเรียบร้อย 
 
 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมสมานฉันท์ในพ้ืนที่ 

70 70 70 70 พัฒนาคนองค์กรหมู่บ้านเพ่ือความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย 

จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการจัดตั้ง
(แห่ง) 

5 5 5 5 สร้างเครือข่ายประสานงานด้านความ
มั่นคงพ้ืนที่รอยต่อ 
 

 



๓๘ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
www.phaikala.go.th 

๑.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

๑.  ค าขวัญต าบลไพรขลา 
  “ ทุ่งนาข้าวมะลิหอม   งามพร้อมผ้าไหมสวย  

ร่ ารวยวัฒนธรรม  เลิศล้ าทะเลสาบทุ่งกุลา ” 

๒.  วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาคุณภาพชีวิต   สร้างเศรษฐกิจมั่นคง    ด ารงธรรมาภิบาล    

  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี” 

๓. พันธกิจ  (mission) 
๑. ทางต้องพัฒนา พัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีขึ้นสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒. นาต้องมีน้ า พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆ หมู่บ้าน  เพ่ือใช้ท านาปี ให้มีความ

เสี่ยงที่จะเสียหาย  เนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด  
๓. คนต้องมีงาน ส่งเสริมการมีงาน  มีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม  
๔. การตั้งศูนย์บริการประชาชนภายในต าบล เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้าน

ต่าง ๆ  
๕. ด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยการช่วยเหลือในด้าน

ต่างๆ ให้ทุกคนมีความสุขมากข้ึน 
๖. ให้ความส าคัญงานพัฒนา  ปัญหาเร่งด่วน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา  อ่ืนๆ  เป็นปัญหาที่

ต้องแก้ไข อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
๘. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นการด าเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงาน

สาธารณะสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดก าจัดขยะมูลฝอย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
๙.  ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน  
๑๐. ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายใน 
๑๑. การบริหารงาน และด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอ านาจ โดยบริหารงาน

และด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  จังหวัด  และต าบล ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ  ที่ให้อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 

๔.  จุดมุ่งหมาย   (Goals)  เพื่อการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๒. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือรายได้  ลดต้นทุน  เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต การเกษตร อินทรีย์ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นการเรียนรู้แบบรอบด้านต่อเนื่องทั้งในด้านอาชีพการบรอ

การจัดการ  สังคม การเมือง กฎหมาย 
๔.  ประชาชนมีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๕.  ประชาชนตื่นตัวในการฟื้นฟูอนุรักษ์ ประเพณี และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 



๓๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
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๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของประชาชน สนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างถนนลงหินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จัดหา
แหล่งน้ า  คลองน้ า  บ่อน้ าหนองน้ า  เพ่ือใช้ทางด้านการเกษตร  เพ่ือให้เกษตรกรจะได้ท านาให้ทันฤดูกาลและ
ช่วยทางด้านอุทกภัย  เช่น  น้ าท่วม  ฝนแล้ง  การลงทุนซ้ าซ้อน  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประชาชนมีมาก เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลได้
พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา   
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
  ๑.๒  เพ่ือจัดให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค 
  ๑.๓  เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคมในชีวิตประจ าวัน 
  ๑.๔  เพ่ือด าเนินการให้มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  พัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  หมู่ที่  ๑-๑๒  ต าบลไพรขลา 
  ๒.๒  จัดให้มีน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดปี  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
  ๒.๓  อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคม  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
  ๒.๔  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน้ า ขุดลอก คู คลองส่งน้ า หนองน้ า 
สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน          
  ๓.๒  ขยายและขุดลอกหนองน้ าส าหรับผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑ - ๑๒ 
  ๓.๓  ปรับปรุงซ่อมแซม  และก่อสร้างถนน รางระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกหมู่ 
  ๓.๔  ติดตั้งและขยายเขตฟ้าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคนและสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  เพ่ือให้เด็กที่ มีความมุ่งมั่นใน
ด้านการศึกษาและจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต   ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา  โดยการจัดให้มี
การแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพ่ือที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพ่ือให้เด็ก
มีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด  จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ด าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์  ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินการเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  ๑.๒  เพ่ือส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านนันทนาการและด้านการกีฬา 
  ๑.๓  เพ่ือจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ  
  ๑.๔  เพ่ือการด าเนินการเก่ียวกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ            
มีประสิทธิภาพ 



๔๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
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 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ       
ครอบครัวและชุมชน 
  ๒.๒  จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม 
  ๒.๓  จัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  
  ๒.๔  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในต าบลไพรขลา 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๓.๒  ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมด้านการกีฬา 
  ๓.๓  จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลได้
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การออกก าลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เด็กและสตรี  รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ
ไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพ่ือก าจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค   จัดหา
วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาด  โครงการอาหารปลอดภัย    
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพ่ือให้การบริการด้านการควบคุมโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ได้ทั่วถึงและมีระสิทธิภาพ 
  ๑.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สุขภาพของตนเองและคราอบครัว 
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 ๒.๒  ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัวเพ่ิมขึ้น 

 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์ 
  ๓.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ให้
โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลทุกโรง จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน สนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ จริยธรรม หรือ
นันทนาการการศึกษา  และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน   ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและจัดประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัด
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ลอยกระทง  และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีจิตส านึกท่ีดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดี ของต าบลให้อยู่สืบต่อไป 
  ๑.๒  เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
อันดีงามของประชาชน 
  ๒.๒  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๓.๒  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรม และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยน าหลักการ
ของรัฐบาลมาปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลา  และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร  เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้านและต าบลของเรา  
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ในอนาคต  การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพ่ือสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย   
ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสาร
ปลอดสารพิษต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลไพรขลาในระดับหนึ่ง
ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์  ส่งเสริมกิจกรรมลานค้าชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ   
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
  ๑.๒  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม  เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๑.๓  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  ด าเนินการท าการเกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสานทุกหมู่บ้าน 
  ๒.๒  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ตั้งแต่ หมู่ที่ ๑ – ๑๒  ต าบลไพรขลา 
  ๒.๓ ด าเนินการจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ภายในต าบลทุกหมู่บ้าน 
  ๓.๒  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม โครงการด้านการประกอบอาชีพต่างๆ  
  ๓.๓  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  

 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก  ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอ่ืนๆก็จะตามมา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์และปลูกป่าทดแทน  ดูแลรักษาป่า  ล าธาร  แม่น้ าล าคลอง   จัดให้มีโครงการก าจัดวัชพืช และ
โครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ   
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๒  เพ่ือป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๓  เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๑.๔  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน 
  ๑.๕  เพ่ือป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา 
  ๒.๒  ปลูกป่าทดแทนในท่ีสาธารณประโยชน์และพ้ืนที่รอบๆบ้านเรือน 
  ๒.๓  จัดท าแนวเขตรอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันการบุกรุก 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  ส่งเสริมการดูแลป้องกันและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๒  ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  ๓.๓  ส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗.  การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เข้ารับการอบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน  ได้อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มีติดต่อประสานงานโดยขยายเวลาท างานพักเที่ยงและวันเสาร์ -อาทิตย์  บริการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ส่งเสริมประชาคม 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒.  เพ่ือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

๑.๓  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกับ 
อบต. 
  ๑.๔  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.๕  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา 
  ๒.๒  บุคากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 

 ๓.๑  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๒  พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓.๔  การให้บริการประชาชนทั้งในและนอกส านักงาน อ านวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดงาน
รวมทั้งเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มุ่งพัฒนา ๗  ด้าน ได้แก่  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ,การพัฒนาคนและสังคม,การพัฒนาด้านสาธารณสุข,การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม,การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,และ การ
ด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร  
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

(มี ๖ ) 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ ๑ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ ๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ ๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ ๔ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิที่ ๕ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ ๖ 

 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐) 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๗ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๘ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑๐ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๙ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ 

 
 

ย. กลุ่ม
จังหวัด 
(มี ๔ ) 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 
 
 

ย. จังหวัด 
(มี ๕ ) 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่๕ 
 
 

ย. การ
พัฒนาของ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 

(มี ๑๐) 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๗ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๘ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑๐ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๙ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ 

 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ 

 
 

ย. การพัฒนา 
อปท. 
(มี ๗ ) 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
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ย. การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๗ ย. ) 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๗ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๑ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๒ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๓ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๔ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๕ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๖ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๗ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๘ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๙ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๑๐ 
 
 

แผนงาน 

(มี ๑๑) 
แผนงานที่ 

๑ 
 
 

แผนงานที่ 
ที่ ๒ 

 
 

แผนงานที่  
๓ 
 
 

แผนงานที่ 
๔ 
 
 

แผนงานที่ 
๕ 
 
 

แผนงานที่ 
๖ 
 
 

แผนงานที่ 
๗ 

แผนงานที่ 
๘ 
 
 

แผนงานที่  
๙ 
 
 

แผนงานที่ 
๑๐ 

 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน ๔๗ 
โครงการ 

 
 

จ านวน  ๑๑ 
โครงการ 

 
 

จ านวน  ๒๒ 
โครงการ 

 
 

จ านวน  ๓ 
โครงการ 

 
 

จ านวน  ๘
โครงการ 

 
 

จ านวน  ๒๘ 
โครงการ 

 
 

จ านวน  ๑ 
โครงการ 

 

จ านวน  ๘ 
โครงการ 

 
 

จ านวน  ๘
โครงการ 

 
 

จ านวน  ๗ 
โครงการ 

 
 

แผนงานที่ 
๑๑ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  
การพัฒนาคนและ

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  
การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ 
การด าเนินงาน

ด้านการเมืองการ
บริหาร 

 

กลยุทธ์ที ่๑ 
 
 

กลยุทธ ์ที่ ๒ 
 
 

กลยุทธ์ที ่ ๓ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๔ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๕ 
 
 

กลยุทธ์ที ่๖ 
 

กลยุทธ์ที ่๗ 

แผนงานที่ 
๑ 
 
 

แผนงานที่ 
๒ 
 
 

แผนงานที่ 
๓ 
 
 

แผนงานที่ 
๔ 
 
 

แผนงานที่ 
๕ 
 
 

แผนงานที่ 
๖ 
 
 

แผนงานที่ 
๗ 

 

แผนงานที่ 
๘ 
 
 

แผนงานที่ 
๙ 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจมั่นคง   ด ารงธรรมาภิบาล   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

๑. การได้รับ
บริการด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้มี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 

๒. การส่งเสริม
ความแขม้แข็ง
ของชุม การ
สังคมสงเคราะห์
แก่ประชาชน 
รวมทั้งการสรา้ง
สังคมความน่าอยู ่
 

๓. ประชาชนทุก
คนในต าบลไพร
ขลามีสขุภาพ
อนามัยที่ดี 

๔. ประชาชนมี
ความรู้และ
บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม 

๕. พัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ 
เพื่อเป็นรายได้

ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 

 ๖. ร่วมกันปลูก
ต้นไม้เป็นแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์
และปลูกป่าทดแทน  
ดูแลรักษาป่า  ล า

ธาร  แม่น้ าล าคลอง 
 

๗. พัฒนาความรู้
ความสามารถ
และเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย ๑. ได้รับบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 

๒. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
 

๓. ประชาชนทุก
คนในต าบลไพร
ขลามีสขุภาพ
อนามัยที่ดี 

๔. ประชาชนมี
ความรู้และ
บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม 

๕. ส่งเสรมิกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ 
เพื่อเป็นรายได้

ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 

 ๖.  ปลูกต้นไม้เป็น
แนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์และปลูก
ป่าทดแทน  ดูแล
รักษาป่า  ล าธาร  
แม่น้ าล าคลอง 

 

๗. พัฒนาความรู้
ความสามารถ
และเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

กลยุทธ์ 

แผนงาน แผนงานที่ 
๑๐ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาส
ตร์ อปท.
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวช้ีวัดผลผลติ/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 1 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี ๖ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๔๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง
โครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ 
 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 4 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาคนและ

สังคม 

เพื่อพัฒนาคนสังคม
และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

ระดับคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลไพร

ขลาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๙๖ พัฒนาคน สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการด้าน
การพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
 

ส านักงาน
ปลัด 

พม. 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 4 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ระดับคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในต าบล
ไพรขลาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ พัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 4 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.ระบบการศึกษาไดร้ับ
การพัฒนาและมี
คุณภาพที่เพ่ิมขึ้น 
2.ศาสนา 
ขนบธรรมเนยีม  
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษแ์ละบ ารุงรักษา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๗๒ พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

กระทรวง 
ศึกษาฯ 
กระทรวง
วัฒนธรรม 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาส
ตร์ อปท.
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวช้ีวัดผลผลติ/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 3 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

 

ประชาชนในต าบลไพร
ขลามีอาชีพมีรายได้ที่
มั่นคงและอยู่อย่าง
พอเพียง 

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ พัฒนาส่งเสรมิอาชีพให้แก่
ประชาชน 

โครงการด้าน
การพัฒนา

ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่

ประชาชนใน
ต าบลไพรขลา 

 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงา
นเกษตร
จังหวัด 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 5 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลไพรขลาไดร้ับการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ์
และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 

๒ ๒ ๒ ๒ ๘ พัฒนาด้านการบรหิารจดัการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร

ธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ส านักงาน
ปลัด 

กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 4 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหาร 

เพื่อพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1.ประชาธิปไตยใน
ชุมชนมีความก้าวหน้า 
ชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งเพิ่มมากข้ึน 
2.ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของ
องค์กรเพิ่มขึ้น 
 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๒๔๐ พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

ปปช
,กกต. 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

๑.๑ จุดแข็ง  (Strength) 

๑. ด้านการเกษตร 
๑.๑ สภาพพ้ืนที่มีความอุดดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร 
๑.๒ มีเกษตรต้นแบบที่ท าการเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จเป็นบุคคลและพ้ืนที่ตัวอย่างสามารถ

ขยายความคิดได ้
๑.๓ ต าบลไพรขลามีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณร้อยละ  ๙๓  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
๑.๔ สามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเป็นที่นิยม 
๑.๕ ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยมีมากพอต่อการท านา 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ ต าบลไพรขลามีโรงงานอุตสาหกรรม  ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จ านวนมาก 
๒.๒ สามารถน าแรงงานในพ้ืนที่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม  แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้อพยพไปท างานในเมือง 
๒.๓ ท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจน ารายได้มาสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
๒.๔ มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและด าเนินการด้านร้านค้าชุมชนหรือสหกรณ์ร้านค้าที่เข้มแข่งประสบผล

ส ารวจ  มีผลก าไร  เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม  สามารถเป็นกลุ่มอาชีพแบบอย่างให้แก่บ้านอ่ืนได้ 
๒.๕ มีอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือนที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนเป็นกลุ่มอาชีพและ

สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายจ านวนมากท าให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น  เช่น  กลุ่มทอผ้าไหม 
๒.๖ มีแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบทุ่งกุลา 

๓. ด้านคมนาคม 
๓.๑ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  ตั้งอยู่บนถนนสายหลักเช่นเดียวกับอ าเภอชุมพลบุรี  คือทางหลัก

สาย  ๒๐๘๑  หากจากอ าเภอไม่มาก  และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางหลักในพ้ืนที่สะดวก 

๔. ด้านสังคม 
๔.๑ มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพ  เพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
๔.๒ มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๓  แห่ง  โรงเรียนขยายโอกาส  ๒  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของ

นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
๔.๓ มีสถานีอนามัยประจ าต าบล  ๒  แห่ง  มีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินการประสานงานกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชนในการป้องกันโรคติดต่อ 
๔.๔ มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่และชุมชน 

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ปริมาณขยะและมลภาวะยังไม่ก่อปัญหา  สามารถแก้ไขป้องกันได้ในระดับครอบครัว  คือ

สามารถน าเศษวัสดุที่เหลือใช้มาจ าหน่าย 
๕.๒ แหล่งน้ าไม่เนาเสีย  สามารถน าไปใช้อุปโภคบริโภคได้ 
๕.๓ ประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
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๑.๒  จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. ด้านการเกษตร 
๑.๑ มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  ประชาชนยึดติดกับการผลิตแบบเก่ายังไม่ค่อยยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา  บางปีมีโรคและแมลงระบาดและมีวัชพืช 
๑.๒ ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน  เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์  ได้เกิดการ

แข่งขันกันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  เกิดการทุ่มตลาดท าให้สินค้าที่ผลิตไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 
๒.๒ ประชาชนในพ้ืนที่อีกจ านวนหนึ่งยังคงอพยพไปประกอบอาชีพในเมือง  เกิดจากค่านิยมและ

ความไม่เพียงพอในอาชีพเสริม 
๒.๓ ประชาชนขาดการรวมกลุ่มด้านอาชีพ  การด าเนินการไม่ต่อเนื่องเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจไม่

สามารถสร้างความม่ันคงในอาชีพและไม่มีอ านาจต่อรองในด้านต่าง ๆ 

๓. ด้านสังคม 
๓.๑ อัตราการเรียนระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่  ๔  อยู่ในเกณฑ์ต่ า 
๓.๒ ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาต่ า  แรงงานส่วนใหญ่ไร้ฝีมือ 
๓.๓ ขาดการรวบรวมยกระดับ  ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
๓.๔ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีพ้ืนบ้านที่ดีงามขาดการถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง 
๓.๕ คุณธรรม  จริยธรรมลดน้อยลง  ขาดความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
๓.๖ ศิลปินและและปราชญ์ชาวบ้านไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้เพ่ิมเติม 
๓.๗ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 
๓.๘ บริการสังคมยังขาดคุณภาพ  ไม่เพียงพอและยังไม่ครอบคลุม  เช่น  การขนส่ง  สังคมสงเคราะห์

และสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส  สถานที่ออกก าลังกาย  เล่นกีฬา  และพักผ่อนหย่อนใจ 
๓.๙ ประชาชนขาดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
๓.๑๐ ผู้น าชุมชนยังขาดความเข้าใจในหน้าที่ตนเอง  ขาดการกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่  ขาด

การพัฒนาทักษะ  ความรู้และจิตส านึกที่ดี  ในการให้บริการประชาชน 

๔. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แหล่งน้ าไม่ได้รับการดูแลรักษา  มีสภาพตื้นเขน  ไม่สามารถใช้งานได้ในฤดูแล้ง 
๔.๒ ประชาชนขาดการมีรวนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
๔.๓ ขาดมาตรการในการป้องกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔.๔ ผู้มีอ านาจยังมีอิทธิผลในการท าลายสิ่งแวดล้อม 
๔.๕ มีการบุกรุงที่สาธารประโยชน์  ก่อให้เกิดปัญหาการทับซ้อนที่ดินท ากินของราษฎรกับรัฐ 

๑.๓  โอกาส  (Opportunity) 
๑.  ด้านการเกษตร   

๑.๑  จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวดัน าร่องเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ 

๑.๒  ประชาชนมีการตื่นตัวในการท าเกษตรอินทรีย์ 
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๑.๓  ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มีศักยภาพและคุณภาพดีสามารถแปร
รูปแบบ  เพื่อเพ่ิมมูลค่าได้ 

๑.๔  มีผู้น า ผู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร  สามารถขยายแนวคิดเป็นตัวอย่างได้ 
๒.  ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑  ผ้าไหม  ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ของต าบลได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทั้งด้าน
งบประมาณและการตลาด  ท าให้ผ้าไหมของกลุ่มเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงสามารถจ าหน่ายได้เป็นจ านวนมาก 

๒.๒  ร้านค้าชุมชนหรือสหกรณ์ร้านค้า  ของกลุ่มอาชีพสามารถพัฒนาและขยายกิจการเพ่ือ
ด าเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  

๑.๔.   ข้อจ ากัด  (Threst) 
๑. ด้านการเกษตร 

๑.๑ ท าการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
๑.๒ ราคาผลผลิตทางการเกษตรผู้ซื้อปละผู้บริโภคเป็นผู้ก าหนดและราคาระหว่างข้าวสารที่ใส่ปุ๋ยเคมี  

และปุ๋ยอินทรีย์ราคาเหมือนกัน 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑ สินค้าท่ีผลิต  (เฟอร์นิเจอร์)  ค่อนข้างจะคงทน  การจ าหน่ายต้องขยายตลาดออกไปเรื่อย ๆ 
๒.๒ ประชาส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม  หลักฤดูการท านาท าให้มีการอพยพแรงงานออกนอกพ้ืนที่ 
๒.๓ กลุ่มอาชีพด าเนินการไม่ต่อเนื่อง  ท าให้ขาดรายได้  มีหนี้สินมากขึ้น 

๓. ด้านคมนาคม 
๓.๑ เส้นทางคมนาคมช ารุดเสียหาย  ไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อระหว่าง

หมู่บ้าน/ต าบล  และเส้นทางคมนาคม  ในการขนผลผลิตทางการเกษตร  เนื่องจาหน่วยงานที่รับผิดชอบมี
งบประมาณไม่เพียงพอ 

๔. ด้านสังคม 
๔.๑ บุคลากรทางการแพทย์มีจ านวนน้อย  ไม่เหมาะสมกับจ านวนประชากร 
๔.๒ ประชากรให้ความส าคัญทางดา้นการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพน้อย 
๔.๓ งบประมาณและโครงการสนับสนุนให้บริการสังคมน้อย  กระจายไม่ทั่วถึง 
๔.๔ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมการศึกษารวบรวมความรู้ไม่เป็นเอกภาพต่างคนต่างท าขาดการ 

ประสานงานที่ด ี
๔.๕ นโยบายขาดความต่อเนื่อง  เมื่อเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหาร  ชาวบ้านชุมชนระดับล่างยังเป็นผู้ตาม 

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ปริมาณขยะมีปริมาณน้อย  กระจายตัวท าให้ไม่คุ้มทุนในการสร้างระบบก าจัด  ยังไม่มีแผน

รองรับเรื่องนี้โดยตรง          
๕.๒ ที่สารณประโยชน์  ไม่มีการปักหลักเขตที่ชัดเจนท าให้มีการบุกรุกและท าการตรวจสอบล าบาก 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา นั้น  ได้

ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑ .  โค ร งการสร้ า ง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ยั ง ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
แล ะมี น้ า ปร ะปา ใ ช้
อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่ า ง เพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

 ๓) หมู่บ้านขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่
อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความร าคาญ 

 ๔)  ถนนในต าบล มีสภาพ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

 ๔ )  ป ร ะ ช าชน ต้ อ ง ก า ร
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม่
ส า ม า ร ถด า เ นิ นก า ร ไ ด้
เนื่องจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มี เ ส้ น ท า ง ใ น ก า ร
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๑) ประชาชนในพื้นที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่ ม ขึ้ น  เ ช่น  เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

 



๕๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

www.phaikala.go.th 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการก่อสรา้ง
อาคาร 

 ๗) ประชาชนบางครัวเรือน
อุปโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

 ๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

 ๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

 ๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

 ๕) ประชาชนกร ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี  

 - ประชาชนในเขต 
อบต. ทุกคน ขึ้นไป 

- ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

 ๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ ดื่ม
สุรา  

 - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

 ๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 
 
 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 



๕๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

 ๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

 ๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

 ๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่
ต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

 ๗) ในเขต อบต. มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตต าบล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

๔ .  ด้ า น ก า ร จั ด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

 ๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

 



๕๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

www.phaikala.go.th 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญัหาท้องถิ่น 
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 



๕๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

www.phaikala.go.th 

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง 
ศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

คลัง ,ช่าง 
ศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

 

คลัง, ช่าง 
ศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

 

สป. คลัง, ช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

 
 

๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับ
เงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 
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2. บญัชสีรุปโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานการเกษตร
       แนวทางที ่1 แนวทางการพฒันาขุดลอกหนองน า้ ก่อสร้าง  ก้ไข ปัญหา
การขาดแคลนน า้  ก่อสร้างสถานีสูบน า้

19 13,930,000 37 14,626,500 37 15,357,825 37 16,125,716 37 16,932,002 167 76,972,043

   1.2 แผนงานการพาณิชย์
      แนวทางที ่ 2 แนวทางการพฒันาบ้ารุงรักษาระบบประปา 5 3,730,000 5 3,916,500 5 4,112,325 5 4,317,941 5 4,533,838 25 20,610,605

   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
     แนวทางที ่ 3  แนวทางการพฒันาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  
บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ท่อระบายน า้  ถนน

64 8,764,000 64 20,084,000 64 19,702,700 64 20,404,835 64 21,142,077 320 90,097,612

     แนวทางที ่4 แนวทางการพฒันาติดตั งและซ่อมแซมไฟฟา้ ขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ  ติดตั งหม้อแปลงไฟฟา้สาธารณะ

4 3,500,000 4 3,675,000 4 3,858,750 4 4,051,688 4 4,254,272 20 19,339,709

รวม 88 26,424,000.00    106 38,627,000    106 39,172,850    106 40,848,493    106 42,607,917    512 187,680,260     
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แนวทางที ่ 1  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ประชาสัมพนัธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
สร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ใหก้ารสงเคราะห์

43 850,000 46 4,400,000 43 4,270,000 43 4,270,000 43 4,270,000 218 18,060,000

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
     แนวทางที ่1 แนวทางการพฒันา อบรมใหค้วามรู้  ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์
 ส่งเสริม สนับสนุน จัดซื อ จัดหา จัดตั ง

16 630,000 16 2,370,000 16 2,370,000 16 2,370,000 16 2,370,000 80 10,110,000

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา
     แนวทางที ่ 1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  
เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถิน่  ศาสนาและภมูิปัญญาท้องถิน่ จัดหา 
จัดซื อ  สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง

37 7,819,555 37 9,156,143 37 7,350,000 37 7,350,000 37 7,350,000 185 39,025,698

ยุทธศาสตร์

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบรุี จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 5 ปีป ี2564 ป ี2565
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     แนวทางที ่ 1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 31 0 31 4,840,000 31 4,840,000 31 4,840,000 31 4,840,000 155 19,360,000
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร
     แนวทางที ่1 แนวทางการพฒันา แผนงานพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซื อ

28 300,000 28 3,700,000 28 3,700,000 28 3,700,000 28 3,700,000 140 15,100,000

ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
     แนวทางที ่ 1  แนวทางการพฒันา จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์  จัดหา จัดซื อ ปรับปรุง

41 1,702,000 41 6,673,800 41 6,511,800 41 6,511,800 41 6,511,800 205 27,911,200

รวม 284 37,725,555   264      63,093,143    261      61,702,850    261     63,378,493    261     65,137,917    1,290   289,335,958     

ป ี2564 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565
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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 โครงการขุดลอกคลองพร้อมวาง

ท่อระบายน ้า หมู่ที่ 1
เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 1.5 
เมตร ท่อขนาด 80 ซม. 
ยาว 200 เมตร

    300,000       315,000      330,750   347,288      364,652 กักเก็บน ้าได้เพิ่มขึ น
และครอบคลุมพื นที่ทา้
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าและส่งน ้า
ส้าหรับทา้การเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

2 โครงการล้อมรั ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี ยงลงใน
หนองน ้าสาธารณะ

 - หนองส้าโรง หมู่ที่ 2
 - หนองบัว หมู่ที่ 4 
 -หนองประปา หมู่ที่ 11

100,000       105,000      110,250   115,763      121,551 ป้องกันสัตว์เลี ยงลงใน
หนองสาธารณะได้

สามารถป้องกันสัตว์เลี ยง
ลงในหนองสาธารณะได้

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น หมู่ที่
 6

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้า

สูง 60 ซม. ยาว 200 
เมตร

    300,000       315,000      330,750   347,288      364,652 กักเก็บน ้าได้เพิ่มขึ น
และครอบคลุมพื นที่ทา้
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าและส่งน ้า
ส้าหรับทา้การเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกหนองประปาคุ้ม
โนนสังข์ หมู่ที่ 8

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค

พื นที่ 1 ไร่ ลึก 2 เมตร     150,000       157,500      165,375   173,644      182,326 กักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคได้
เพิ่มขึ น

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ น

กองช่าง

5 โครงกาปรับปรุงฟื้นฟูคลอง
โบราณ หมู่ที่ 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค

กว้าง 10 เมตร ลึก 2 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

   1,800,000      1,890,000     1,984,500   2,083,725   2,187,911 กักเก็บน ้าได้เพิ่มขึ น
และครอบคลุมพื นที่ทา้

การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าและส่งน ้า
ส้าหรับทา้การเกษตร

อย่างครอบคลุม

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กว้าง 6 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร

540,000          567,000      595,350   625,118      656,373 กักเก็บน ้าได้เพิ่มขึ น
และครอบคลุมพื นที่ทา้
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าและส่งน ้า
ส้าหรับทา้การเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตา้บลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

59



แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

7 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า หมู่ที่
 6

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตรอย่างครอบคลุม

ก้วาง 8 เมตร  ระยะทาง
 12 กม. ลึก 1.5 เมตร

   4,300,000    4,515,000   4,740,750   4,977,788   5,226,677 กักเก็บน ้าได้เพิ่มขึ น
และครอบคลุมพื นที่ทา้

การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าและส่งน ้า
ส้าหรับทา้การเกษตร

อย่างครอบคลุม

กองช่าง

8 โครงการวางท่อส่งน ้า หมู่ที่ 8 เพื่อการส่งน ้าทา้การเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ขนาด 60 ระยะทาง 
1,500 เมตร

    800,000       840,000      882,000   926,100      972,405 ส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคอย่างครอบคลุม

สามารถส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภค อย่างครอบคลุม

กองช่าง

9 โครงการว่างท่อส่งน ้าจากริม
คลองโนนพยอม-หนองพยอม 
หมู่ที่ 9

เพื่อการส่งน ้าทา้การเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ท่อขนาด 40 นิ ว ยาว 
300 เมตร

     90,000        94,500       99,225   104,186      109,396 ส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคอย่างครอบคลุม

สามารถส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภค อย่างครอบคลุม

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้า

หมู่ที่ 1,10,12     900,000       945,000      992,250   1,041,863   1,093,956 กักเก็บน ้าได้เพิ่มขึ น
และครอบคลุมพื นที่ทา้
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าและส่งน ้า
ส้าหรับทา้การเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตรอย่างครอบคลุม

หมู่ที่ 1-12     500,000       525,000      551,250   578,813      607,753 กักเก็บน ้าได้เพิ่มขึ น
และครอบคลุมพื นที่ทา้
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าและส่งน ้า
ส้าหรับทา้การเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

12 โครงการวางท่อน ้าเข้าหนองต่ิง
ดาว หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้า

ท่อขนาด 100 ซม. 
จา้นวน 15 ท่อน

     30,000        31,500       33,075     34,729       36,465 กักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึ น

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึ น

กองช่าง

13 โครงการขุดลอกหนองพะยอม  
หมู่ที่  9

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พื นที่  8  ไร่  ลึกจากเดิม
  1  เมตร

    570,000       598,500      628,425   659,846      692,839 กักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึ น

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึ น

กองช่าง

14 โครงการวางท่อมุดส่งน ้าจากล้า
น ้ามูล ถึงหมู่ที่ 9

เพื่อการส่งน ้าทา้การเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ระยะทาง  3,600  เมตร 500,000       525,000      551,250   578,813      607,753 ส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคอย่างครอบคลุม

สามารถส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภค อย่างครอบคลุม

กองช่าง
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แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

15 โครงการฝังท่อจากศาลา
ประชาคม – หนองกระจับ 
(หนองประปา)

เพื่อการส่งน ้าทา้การเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ขนาด 60 ซม. ยาว 
1,500 เมตร

750,000       787,500      826,875   868,219      911,630 ส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคอย่างครอบคลุม

สามารถส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภค อย่างครอบคลุม

กองช่าง

16 โครงการขุดลอกหนองตาม๊อก 
หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตรอย่างครอบคลุม

7 ไร่ ลึก 1.5 เมตร 500,000       525,000      551,250   578,813      607,753 กักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึ น

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึ น

กองช่าง

17 โครงการฝังท่อมุดจากหนองเกาะ
ถึงหนองกระจับ

เพื่อการส่งน ้าทา้การเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ขนาด 60 ระยะทาง 
2,000  เมตร

1,000,000    1,050,000   1,102,500   1,157,625   1,215,506 ส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคอย่างครอบคลุม

สามารถส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตร อุปโภค-
บริโภค อย่างครอบคลุม

กองช่าง

18 โครงการขุดลอกหนองท่าโคราช 
หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับทา้
การเกษตรอย่างครอบคลุม

7 ไร่ 3 งาน ลึก 1.5 เมตร 500,000       525,000      551,250   578,813      607,753 กักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึ น

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึ น

กองช่าง

19 โครงการขุดลอกหนองกระจับ 
(หนองประปา) หมู่ที่ 12

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พื นที่ 21 ไร่ ลึก 1.5 
เมตร

    300,000       315,000      330,750   347,288      364,652 กักเก็บน ้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึ น

สามารถเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย .1 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานการพาณชิย์
 แนวทางการพัฒนาบ ารุงรักษาระบบประปา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตประปา เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า

อยา่งสะอาดถกูสุขลักษณะ
และทั่วถงึ

หมู่ที่ 1-12 1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อยา่งทั่วถงึกนั

ประชาชนได้ใช้น ้าอยา่ง
สะอาดถกูสุขลักษณะ

อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อยา่งสะอาดถกูสุขลักษณะ

หมู่ที่ 1-12 1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อยา่งทั่วถงึกนั

ประชาชนได้ใช้น ้าอยา่ง
สะอาดถกูสุขลักษณะ

อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

3 โครงการส่งเสริมพฒันา
น ้าประปาด่ืมได้

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อยา่งสะอาดถกูสุขลักษณะ

หมู่ที่ 1-12 1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้  อปุโภค-บริโภค 

อยา่งทั่วถงึกนั

ประชาชนได้ใช้น ้าในการ
บริโภค สะอาดถกู

สุขลักษณะอยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

4 โครงการจดัซื อเคร่ืองกรองน ้าด่ืม
ประจา้หมู่บา้น  หมู่ที่  3

เพือ่ใหป้ระชาชนได้น ้าด่ืมที่
สะอาดถกูสุขลักษณะ

หมู่ที่ 3 30,000 31,500 33,075 34,729 36,465 ประชาชนได้น ้าด่ืมที่
สะอาดกถกูขสุขลักษณะ

ประชาชนได้น ้าด่ืมที่
สะอาดและถกูสุขลักษณะ

กองช่าง

5 โครงการผลิตน ้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อยา่งสะอาดถกูสุขลักษณะ

หมู่ที่ 1-12 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อยา่งทั่วถงึกนั

ประชาชนได้ใช้น ้าอยา่ง
สะอาดถกูสุขลักษณะ

อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบรุี จังหวัดสุรินทร์
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย .1 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
แนวทางการพัฒนาก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม  บ้ารงุรกัษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน้้า  ถนน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่

 12
เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร

200,000  -  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 1

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร

200,000  -  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 11

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 80 
เมตร

200,000  -  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 2

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

 - จดุที ่1 กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 57 เมตร
 - จดุที ่2 กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 35 เมตร

200,000  -  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 5

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

 - จดุที ่1 กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 30 เมตร
 - จดุที ่2 กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 63 เมตร

200,000  -  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 80 
เมตร

200,000  -  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารสว่นต้าบลไพรขลา อ้าเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตวัชวีดั (KPI)
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตวัชวีดั (KPI)

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 8

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 80 
เมตร

200,000  -  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้ 
ตัว ย ู(U) มฝีาปดิจากบา้นนาย
สมชาย ถงึบา้นนายบญุทนั ใจมัน่

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 110 เมตร

200,000  -  -  -  - ระบายน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สามารถระบายน า้ได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 1

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 192 
เมตร

390,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 2

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4  เมตร ยาว 360 
 เมตร

740,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 3

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 340 
เมตร

850,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 4

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 176 
เมตร

355,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 5

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 160 
เมตร

399,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

14 โครงการกอ่สร้างถนนลงหนิคลุก
 หมูท่ี ่6

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

398,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตวัชวีดั (KPI)

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

จดุที ่1 ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4  เมตร ยาว 128 
 เมตร 
จดุที ่2 ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4  เมตร ยาว 129 
 เมตร

509,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. คุ้ม
หนองควาย หมูท่ี ่8

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

     499,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนสามารถใช้
สัญจรได้สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

17 โครงการวางทอ่ระบายน า้พร้อม
บอ่พกั หมูท่ี ่10

 - เพือ่แกไ้ขปญัหาน า้ทว่มขงั ทอ่ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ้านวน 553 ทอ่น 
พร้อมวางบอ่พกั ขนาด 
1.00 x 1.00 x 1.40  
เมตร  จ้านวน  10  บอ่

726,000  -  -  - ระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ลดปญัหาน า้ทว่มขงั กองชา่ง

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 11

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

     499,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนสามารถใช้
สัญจรได้สะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 12

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

จดุที ่1 ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 3  เมตร ยาว 165 
 เมตร 
จดุที ่2 ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4  เมตร ยาว 120 
 เมตร

481,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

20 โครงการกอ่สร้างถนนลงหนิคลุก
ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่9

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,600 เมตร

318,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

21 โครงการกอ่สร้างกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่2

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร  ยาว  50 
เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตวัชวีดั (KPI)

22 โครงการกอ่สร้างกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่8

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร  ยาว  50 
เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

23 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูท่ี ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 3.5 เมตร  ยาว  
57 เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่ 3

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร  ยาว  50 
เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่11

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร  ยาว  39 
เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

26 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่12

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร  ยาว  50 
เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

27 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่5

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร  ยาว  39 
เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่6

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร  ยาว  39 
เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่9

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร  ยาว  39 
เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

30 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมูท่ี ่10

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร  ยาว 500 
เมตร

100,000 105,000  -  -  - ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 3

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร

 - 990,000 1,039,500 1,091,475 1,146,049 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตวัชวีดั (KPI)

32 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้ 
รูปตัว ย ูพร้อมฝาปดิ หมูท่ี ่4

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

 - จุดที ่1 จากบ้านนาย
เพชรเกษม โชติยา - สวน
นายสมชาย ลามณี ยาว 
200 เมตร (500,000)
 - จุดที ่2 จากบ้านนายกิ
ติศักด์ิ มากมูล - นาย
เสวยีน เอกคนาสิงห์ ยาว 
200 เมตร (500,000)

 - 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 ระบายน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สามารถระบายน า้ได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ

กองชา่ง

33 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 5

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

 -       550,000 577,500 606,375 636,694 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จาก
 รพ.สต. - บา้นนายปลอง สุข
สนทิ หมูท่ี ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร

 -       440,000 462,000 485,100 509,355 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

35 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุกระหวา่งคุ้มโนนยาวถงึ
คลองส่งน า้หนองเรือ หมูท่ี ่9

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร

 -       400,000 420,000 441,000 463,050 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 11

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

 -      825,000 866,250 909,563 955,041 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

37 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมูท่ี ่12

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

 - 300,000 315,000 330,750 347,288 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

38 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมูท่ี ่1 (เชือ่มลาดยาง 
ม.1 ม. 6)

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

 -      170,000 178,500 187,425 196,796 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 2

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร

 - 264,000 277,200 291,060 305,613 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

40 โครงการถนนลงหนิคลุก หมูท่ี ่4 
  (ทางไปบอ่ขยะ)

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 8 เมตร ยาว  800 
เมตร

 - 170,000 178,500 187,425 196,796 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตวัชวีดั (KPI)

41 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้ 
รูปตัวย ูพร้อมฝาปดิ หมูท่ี ่5

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 200  เมตร

 -       500,000 525,000 551,250 578,813 ระบายน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สามารถระบายน า้ได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ

กองชา่ง

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
  6

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

 -       825,000 866,250 909,563 955,041 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

43 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จาก
 บา้นนายปรีดี - หนองหลวง

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว
 150 เมตร

 -       330,000 346,500 363,825 382,016 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

44 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  หมู่
ที ่ 8

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 ม. ยาว 200 ม.  - 660,000 693,000 727,650 764,033 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  หมู่
ที ่ 9

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม.  - 550,000 577,500 606,375 636,694 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

46 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุกหมูท่ี ่10

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
4,500 เมตร

 -       700,000 735,000 771,750 810,338 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

47 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบา้นนางแพง ก้าจรถงึคลอง
ศรีชมุพล หมูท่ี ่11

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร

 - 660,000 693,000 727,650 764,033 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

48 โครงการรางระบายน า้ตัว U  
หมูท่ี ่12

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 200 เมตร  -       500,000 525,000 551,250 578,813 ระบายน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สามารถระบายน า้ได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ

กองชา่ง

49 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่
 4

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร

 - 660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

50 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง หมูท่ี ่5

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  5  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร

 -       180,000 189,000 198,450 208,373 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตวัชวีดั (KPI)

51 โครงการกอ่สร้างลูกระนาด 
ชะลอความเร็ว หมูท่ี ่2

เพือ่บงัคับใหผู้้ขบัขีร่ถลด
ความเร็วลงขณะขบัผ่าน

หมูท่ี ่2  - 20,000 21,000 22,050 23,153 ผู้ขบัขีร่ถลดความเร็ว
ลงขณะขบัผ่าน

สามารถบงัคับใหผู้้ขบัขีร่ถ
ลดความเร็วลงขณะขบั
ผ่านกอ่ใหเ้กดิความ
ปลอดภยัในชมุชน

กองชา่ง

52 โครงการวางทอ่น า้เขา้หนองต่ิง
ดาว หมูท่ี ่5

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ทอ่ขนาด 100 ซม. 
จ้านวน 15 ทอ่น

 - 20,000 21,000 22,050 23,153 ส่งน ้าเข้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

สามารถส่งน ้า  เข้าได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

กองชา่ง

53 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จาก
 ลาดยาง - บา้นนายเสง่ียม แสง
พา หมูท่ี ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว
 150 เมตร

 -       330,000 346,500 363,825 382,016 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

54 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบา้นนายสวาท ชวีาจร - 
หนองตาซอม หมูท่ี ่10

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร

 -       300,000 315,000 330,750 347,288 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

55 โครงการฝังทอ่จากศาลา
ประชาคม – หนองกระจบั 
(หนองประปา) หมูท่ี ่12

เพือ่การส่งน า้ท้าการเกษตร 
อปุโภคและบริโภค

ขนาด 60 ซม. ยาว 
1,500 เมตร

 - 300,000 315,000 330,750 347,288 ส่งน า้ เพือ่การเกษตร 
อปุโภคและบริโภค
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

สามารถส่งน ้า เพือ่
การเกษตร อุปโภคและ
บริโภคอย่างมีประสิทธภิาพ

กองชา่ง

56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จาก
 บา้นนายช่า้ - บา้นนายบนิ ยาง
สุข หมูท่ี ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว
 100 เมตร

 -       160,000 168,000 176,400 185,220 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบา้นนายเภา - หนองแสง
ใหญ่ หมูท่ี ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  4 เมตร  ยาว  
300 เมตร

 -       660,000 693,000 727,650 764,033 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

58 โครงการก่อสร้าถนน คสล.จากบ้าน
ทรงศักด์ิ บุญครอง ถึงบ้านนาย
สุริยะ ประทุมมา หมูท่ี ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร  ยาว  350
 เมตร

 - 770,000 808,500 848,925 891,371 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

59 โครงการปรับเกรดผิวจราจร เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

ต้าบลไพรขลา  - 100,000 105,000 110,250 115,763 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย
เพิม่ขึ น

ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภยั

กองชา่ง
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตวัชวีดั (KPI)

60 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

หมูท่ี ่1-12  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

61 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

หมูท่ี ่1-12  - 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

62 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

หมูท่ี ่1-12  -      400,000    400,000    400,000     400,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและปลอดภยั

กองชา่ง

63 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้ตัว
 U

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

หมูท่ี ่1-12  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ระบายน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สามารถระบายน า้ได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ

กองชา่ง

64 โครงการวางทอ่ระบายน า้พร้อม
บอ่พกั

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

หมูท่ี ่1-12  - 700,000 735,000 771,750 810,338 ระบายน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สามารถระบายน า้ได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ

กองชา่ง
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย .1 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
แนวทางการพัฒนาตดิตัง้และซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพือ่ใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี

ไฟฟา้แสงสวา่งทั่วถงึ
หมู่ที่ 1-12 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506 ประชาชนในหมู่บา้นมี

ไฟฟา้แสงสวา่งใช้อยา่ง
ทั่วถงึกนั

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสวา่งใช้อยา่ง

ทั่วถงึกนั

กองช่าง/กฝภ.

2 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

เพือ่ใหป้ระชาชนมีทางเลือก
ในการใช้ไฟฟา้และรู้จกัใช้
อยา่งประหยดั

หมู่ที่ 1-12 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสวา่งใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ประหยดั

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสวา่งทั่วถงึ

หมู่ที่ 1-12 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสวา่งใช้อยา่ง

ทั่วถงึกนั

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสวา่งใช้อยา่ง

ทั่วถงึกนั

กองช่าง/กฝภ.

4 โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้
เพิม่เติม

เพือ่เพิม่แรงดันไฟฟา้ให้
เพยีงพอต่อการใช้งาน

หมู่ที่ 1,11    500,000 525,000 551,250 578,813 607,753 ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสวา่งใช้อยา่ง

ทั่วถงึกนั

ประชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสวา่งใช้อยา่ง

ทั่วถงึกนั

กองช่าง/กฝภ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบรุี จังหวัดสุรินทร์

ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบ้านน่าอยู่น่ามอง 

ชุมชนปลอดขยะ ปลอดโรค 
ปลอดภัย

 - เพื่อส่งเสริม สร้างจิตส านึก 
 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา การรักษาความ
สะอาด ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้
เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค เป็นหมู่บ้าน
น่าอยู่น่ามอง อย่างยั่งยืน

ต าบลไพรขลา 250,000  -  -  -  - ชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะ
 ปลอดโรค ปลอดภัย

เด็ก เยาวชน  ประชาชนทุก
ภาคส่วนในต าบล มคีวาม
เป็นระเบียบ มสุีขภาพ

พลานามยัสมบูรณ์  แขง็แรง 
 มสุีขภาพจติที่ดี  และเป็น
ชมุชนน่าอยู่ปลอดขยะ 

ปลอดโรค ปลอดภัยอยา่ง
ยั่งยนื

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
เอาใจใส่และมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000  -  -  - ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด
 การจราจร การป้องกัน
อาชญากรรม

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

จ านวน  1  คร้ัง 30,000 30,000  -  -  - สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
ลดการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด

สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและลด
การแพร่ระบาดของยา

เสพติด

ส านักปลัด/
ป้องกันฯ

4 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ

 - เพื่อให้การปลูกฝังค่านิยม 
อุดมการณ์ ความจงรักภักดี 
การปกป้องและเทิดทูน
สถาบันส าคัญของชาติ อันมี

กิจกรรมปกป้องสถาบันฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 60

ประชาชนทุกหมู่เหล่ามี
ความสามัคคี ร่วมมือร่วม
ใจเสริมสร้างความมั่นคง

แก่ประเทศชาติและ

ส านักปลัด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม

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 โครงการกู้ชีพ-กู้ภัย (FR) ต าบล
ไพรขลา

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย (FR) 
อบต.ไพรขลา

อบต.ไพรขลา 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 มีการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

สามารถบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด 
อบต.

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว

เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี
และครอบครัวในพื้นที่ต าบล
ไพรขลา

หมู่ที่ 1-12 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

สามารถส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีและครอบครัวใน

ต าบลไพรขลา

ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
สร้างจิตสดใส ร่างกายแข่งแรง

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
เอาใจใส่ด้านสุขภาพและ
เสริมสร้างรายได้

หมู่ที่ 1-12  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมความรู้เร่ืองยา
เสพติดและการจราจรใน
สถานศึกษา

ให้ความรู้ เสริมเทคนิคเพิ่ม
ทักษะในการด ารงชีวิตให้
ปลอดภัย

เด็ก-เยาวชน  ใน
สถานศึกษา

ในเขต อบต.ไพรขลา

 - 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็ก-เยาวชน  ใน
สถานศึกษาในเขต 

อบต.ไพรขลา มีทักษะ
ในการด ารงชีวิตให้
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

สามารถให้ความรู้ เสริม
เทคนิค เพิ่มทักษะในการ

ด ารงชีวิตให้ปลอดภัย

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบุรี

9 โครงการเยาวชนสัมพันธ์สุข
ภาวะสดใสห่างไกลยาเสพติด

เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
 ศาสน์พระมหากษัตริย์และ
ส่งเสริมระเบียบวินัยเพิ่มพูน
ความรักสามัคคีฯ ของคนใน
ชาติ

เด็ก – เยาวชน 
ในเขต อบต.ไพรขลา รัก

ชาติ ศาสน์และ
พระมหากษัตริย์

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

สามารถปลูกฝัง
อุดมการณ์ชาติ ศาสน์
กษัตริย์และส่งเสริม

ระเบียบวินัยเพิ่มพูนความ
รักสามัคคีฯ ของคนในชาติ

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบุรี

10 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

 -เพื่อจัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุจ านวน 1 แห่ง

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุจ านวน 1 แห่ง

 -มีศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด
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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

11 โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลไพรขลา

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติและการจดัการเรียนรู้ตลอด
ชวีติของผู้สูงอาย ุการพัฒนา
ตนเอง การดูแล สุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายทุั้งด้านร่างกายและจติใจ

ต าบลไพรขลา  -   100,000   100,000   100,000   100,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ

ส านักปลัด

12 โครงการ จิตอาสาไพรขลา เรา
ขอท าความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อให้ประชาชนไพรขลา ที่ 
ได้ แสดง ออกถึงการเป็นจิต
อาสา และร่วมกันพัฒนา
แหล่งน้ าคูคลอง และที่
สาธารณะต่างๆ

ประชาชน จิตอาสา หมู่
ที่ 1 - 12ต าบลไพรขลา

- 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง
 ปลูกต้นไม้ ตามพระ

ราชเสาวณีย์

มีแหล่งน้ า คูคลอง ที่
สะอาด ที่สาธารณะ เป็น

ที่พักผ่อน

ส านักปลัด

13 โครงการจัดประชุมชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล

เพื่อให้ประชาชนได้เสนอ
ความคิดเห็นและความ
ต้องการของชุมชน

หมู่ที่ 1 - 12 ต าบลไพร
ขลา

 - 60,000 60,000 60,000 60,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 60

ประชาชนได้เสนอความ
คิดเห็นและความต้องการ

ของชุมชน

ส านักปลัด

14 โครงการสนับสนุนงบประมาณใน
งานรัฐพิธีต่างๆ

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ 
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ

3  คร้ัง/ปี  - 10,000 10,000 10,000 10,000 3  คร้ัง/ปี สามารถแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีที่ชาวชุม

พลบุรีมีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ

ส านักปลัด/ที่
ท าการ

ปกครอง
อ าเภอชุมพล15 โครงการปรับปรุง สนง. อบต.

ไพรขลา
 -เพื่อปรับปรุงส านักงาน 
อบต.ไพรขลา

จ านวน 1 แห่ง  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แห่ง  - สนง.อบต.ไพรขลามี
ทัศนียภาพอันสวยงาม

ส านักปลัด

16 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ส านักงาน  -เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพร
ขลา

ต าบลไพรขลา  - 200,000 200,000 200,000 200,000 มีวัสดุ ส านักงานใช้ใน
แต่ละส่วน

มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ

ส านักปลัด

17 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หมู่ที่ 1-12  - 800,000 800,000 800,000 800,000 ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

18 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น

หมู่ที่ 1-12  - 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้พิการในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี

ความเป็นอยู่ดีขึ้น

ผู้พิการในต าบลได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด
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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

19 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ
เอดส์

เพื่อให้ป่วยเอดส์ในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น

หมู่ที่ 1-12  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

20 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หมู่ที่ 1-12  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่
และมีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น

ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่

และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

21 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย
ป้องกันปัญหาเอดส์และเยาวชน

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

หมู่ที่ 1-12  - 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนมีความรู้การ
ป้องโรคเอดส์

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่

ส านักปลัด

22 โครงการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการและ
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการและ
ผู้สูงอายุ

หมู่ที่ 1-12  - 50,000 50,000 50,000 50,000 คนพิการและผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สามารถส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกแก่
คนพิการและผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

23 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ /ผู้พิการ

เพื่อซ่อมแซมบ้านพักของ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่ขาดคนดูแล

ต าบลไพรขลา  - 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สามารถซ่อมแซมบ้านพัก
ของผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล

ได้

ส านักปลัด

24 โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหม แปรรูปผ้า
ไหม

เพื่อส่งเสริม กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี ทอผ้าไหม แปรรูปผ้าไหม
 งานศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ

กลุ่มอาชีพ - สตรี 
ในเขต อบต.ไพรขลา

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสตรีเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

สามารถปสร้างงาน  สร้าง
กลุ่มอาชีพ ให้กลุ่มสตรี ใน
เขต อบต.ไพรขลา ให้มี

รายได้

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบุรี

25 โครงการหมู่บ้านชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์พัฒนา

เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน

ชุมชนในเขตพื้นที่ต าบล
ไพรขลา

 - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนและพัฒนา

หมู่บ้าน/ชุมชน

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบุรี

26 โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นและ
หาทางป้องกันแก้ไข

ประชาชนในเขตพื้นที่  
ต าบลไพรขลา

 - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
และหาทางป้องกัน

แก้ไขได้

ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นและ

หาทางป้องกันแก้ไข

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบุรี
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27 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมเยาวชนและครอบครัว

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาเยาวชน/สภาเด็กและ
เยาวชนและครอบครัวอบอุ่น

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

สามารถส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการพัฒนาด้านสภา
เด็กและเยาวชน และ

ครอบครัว

ส านักปลัด
อบต.

28 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
ครอบครัว

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

สามารถส่งเสริมกิจกรรม
ให้กับครอบครัวได้

ส านักปลัด 
อบต.

29 โครงการมหาดไทย ห่วงใย ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมกรณีประเทศไทยจะก้าว
เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลไพรขลามีความ
พร้อมเข้าสู่การเป็น

สังคมผู้สูงอายุ

สามารถเตรียมความ
พร้อมกรณีประเทศไทย

จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

30 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลไพรขลา

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ สมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
ไพรขลา

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดศึกษาดูงาน และ
อบรม สร้างส านักงาน
เพื่อประสานงานของ
คณะกรรมการและ

สมาชิก

สามารถพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ สมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลไพรขลาฯ

ส านักปลัด

31 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับความเดือดร้อนจากภัย
แล้งและภัยพิบัติ

หมู่ที่ 1-12  -     50,000     50,000     50,000     50,000 ช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ต าบลไพรขลาได้

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ต าบล

ไพรขลาได้

ส านักปลัด

32 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับความเดือดร้อนด้าน
การเกษตร

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบทางด้าน
การเกษตร เช่น โรคไหม้คอ
รวง และหนอนกอ ที่เกิด
กับข้าวของเกษตรกร

หมู่ที่ 1-12  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบ

ทางด้านการเกษตร

สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบทางด้าน
การเกษตร เช่น โรคไหม้
คอรวง และหนอนกอ ที่
เกิดกับข้าวของเกษตรกร

ส านักปลัด

33 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ และ อปพร.
ประจ าปี

เพื่อให้ จนท. และ สมาชิก 
อปพร. ได้ทบทวนความรู้ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบด้วย
ความรวดเร็ว

1  คร้ัง/ปี  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จนท. และอปพร. ได้
ทบทวนความรู้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ

จนท. และสมาชิก อปพร. 
ได้ทบทวนความรู้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบด้วย

ความรวดเร็ว

ส านักปลัด/
ป้องกันฯ
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34 โครงการซักซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จ านวน  2  คร้ัง/ปี  - 50,000 50,000 50,000 50,000 เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและ

บรรเทาภัย

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาภัย

ส านักปลัด/
ป้องกันฯ

35 โครงการติดต้ังป้ายจราจรถนน
หน้าหมู่บ้าน หมู่ 5

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนและผู้สัญจรทุกประเภท

หมู่ที่ 5 บ้านตาเฮอ  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้
สัญจรทุกประเภทมี

ความปลอดภัย

ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้สัญจร
ทุกประเภทมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างส้วมส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุและผู้พิการ
หรือทุพพลภาพได้รับ

ความสะดวก

สามารถอ านวยความ
สะดวกในการใช้ส้วมให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพได้

ส านักปลัด/
กองช่าง

37 โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนและผู้สัญจรทุกประเภท

หมู่ที่ 1-12  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้
สัญจรทุกประเภทมี

ความปลอดภัย

ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้สัญจร
ทุกประเภทมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

38 โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลไพรขลา

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
 การพัฒนาตนเอง การดูแล 
สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ

ต าบลไพรขลา  -   100,000   100,000   100,000   100,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ

ส านักปลัด

39 โครงการฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้
ทบทวนความรู้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบด้วยความ
รวดเร็ว

1  คร้ัง/ปี  - 200,000 200,000 200,000 200,000 อปพร. ได้ทบทวน
ความรู้ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบ

สมาชิก อปพร. ได้
ทบทวนความรู้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบด้วย

ความรวดเร็ว

ส านักปลัด/
ป้องกันฯ
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40 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาไฟไหม้จากการเผา
ตอซังข้าว

เพื่อลดการเผาฟางซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งที่กอ่ให้เกดิมลพิษทาง
อากาศ เขมา่ควนั เถา้ ฝุ่นละออง
 ที่เกดิจากการเผาไหม ้
แพร่กระจายออกไปในวงกวา้ง 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั 
กอ่ให้เกดิความเดือนร้อนร าคาญ
 และบดบังทัศนะวสัิย

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่
เผาตอซังข้าว

ประชาชนไม่เผาตอซังข้าว ส านักปลัด

41 โครงการก่อสร้างฉางเก็บข้าว  
หมู่ที่  3

เพื่อใช้เก็บผลผลิตทาง
การเกษตร

จ านวน 1 แห่ง  - 100,000 100,000 100,000   100,000 ฉางเก็บข้าว  หมู่ที่  3 
จ านวน 1 แห่ง

สามารถใช้เก็บผลผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างมี

คุณภาพ

กองช่าง/
ส านักปลัด

42 โครงการขยายหอกระจายข่าว 
หมู่ที่  8

เพื่อการส่ือสารที่ครอบคลุม
และทั่วถึง

ระยะทาง  3,000  ม.  - 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ครัวเรือน สามารถ

ส่ือสารได้อย่างทั่วถึง

สามารถส่ือสารได้
ครอบคลุมและทั่วถึง

กองช่าง/
ส านักปลัด

43 โครงการ CCTV หน้าส่ีแยกบ้าน
โพนม่วง

เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ
และเป็นหลักฐาน

จ านวน 1 จุด  - 100,000 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตุลดลง สามารถอุบัติเหตุลดลง
หรือไม่เกิดอุบัติเหตุเลย

กองช่าง/
ส านักปลัด
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แบบ ผ.๐๒

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

1.1 แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน จัดซ้ือ จัดหา จัดตั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการขยะต าบล

ไพรขลา
เพื่อควบคุมขยะในพื้นที่และ
ลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน

ต าบลไพรขลา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน

สามารถควบคุมขยะใน
พื้นที่และลดปัญหาขยะที่

เกิดขึ้นภายในชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้
ส าหรับชุมชนในการบ าบัดน้ าเสียเ

เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนักเข้าใจถึงความส าคัญ
และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมการบ าบัดน้ าเสียไม่ให้
มีผลท าลายส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน

ต าบลไพรขลา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความรู้ใน
การบ าบัดน้ าเสีย

เบื้องต้น

ชุมชนเกิดความตระหนัก 
เข้าใจถึงความส าคัญและ
ความรับผิดชอบในการ
ควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย

ไม่ให้มีผลท าลาย
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ส านักปลัด

4 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
ปีละ 2 คร้ัง และขึ้นทะเบียน
สัตว์

สุนัขและแมวที่อยู่ใน
พื้นที่ต าบลไพรขลา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียน

สัตว์

รู้จ านวนประชากรสุนัข/
แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี

เจ้าของ

สาธารณสุข/
สป.

5 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

เพื่อสนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพ

หมู่ที่ 1-12 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

สามารถสนับสนุนการ
บริการด้านสุขภาพ

ส านักปลัด/
สาธารณสุข

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค

ส านักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
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แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การคัดแยกขยะในครัวเรือน
 -เพื่อให้ประชาชนมีการคัด
แยกขยะและน าไปใช้ประโยชน์
 -เพื่อให้สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนรักส่ิงแวดล้อม

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะใน
ครัวเรือนลดลง

ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน น าไปใช้
ประโยชน์ และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนรัก
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

7 โครงการปรับปรุงบ่อก าจัดขยะ 
อบต.ไพรขลา

เพื่อด าเนินการก าจัดขยะให้
สอดคล้องกับโครงการจัดการ
ขยะจังหวัดสุรินทร์

ต าบลไพรขลา  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะลดลง สามารถก าจัดขยะให้
สอดคล้องกับโครงการ

จัดการขยะจังหวัดสุรินทร์

ส านักปลัด

8 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภายใน
หมู่บ้าน

ต าบลไพรขลา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 มีที่ส าหรับใส่ขยะ สามารถแก้ไขปัญหาขยะ
ภายในหมู่บ้าน

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และ
สนับสนุนให้ชุมชนจัดการขยะที่
ต้นทาง พร้อมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

เพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ที่ต้นทางทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
 ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย 
ให้มีปริมาณที่ต้องก าจัดลดลง

ต าบลไพรขลา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมชนมีการจัดการขยะ
ที่ต้นทางทั้ง 4 ประเภท

ได้

ประชาชนมีความรู้
สามารถจัดการขยะมูล

ฝอยชุมชนที่ต้นทางทั้ง 4 
ประเภท ได้

ส านักปลัด/
สนง.

ส่ิงแวดล้อมฯ

10 โครงการติดต้ังป้ายป้องกัน
อุบัติเหตุ จากการจราจรบริเวณ
ทางแยก ต.ไพรขลา

เพื่อให้ประชาชนผู้สันจรทราบ ต าบลไพรขลา  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้สันจรทราบ
 และระมัดระวัง

ประชาชนผู้สันจรทราบ 
และระมัดระวัง

ส านักปลัด/
กองช่าง

11 โครงการจัดซ้ือถังพลาสติก เพื่อใช้จัดท าถังขยะเปียกใน
ครัวเรือน บ้านน าร่อง ต าบล
ไพรขลา

 1. ครัวเรือนน าร่อง
 2. ผู้น าชุมชน/สถานที่
ราชการ น าร่อง
 3. ศพด. อบต.ไพร
ขลา/อบต.ไพรขลา

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะลดลง สามารถคัดแยกขยะเปียก
ระดับครัวเรือนได้

สาธารณสุข/
สป.
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แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 5  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
หมู่ที่ 5 บ้านตาเฮอ

 - 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ส านักปลัด

13 โครงการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเหม็น เพื่อไม่ให้น้ าเน่าเสียและเกิด
มลพิษ

หมู่ที่ 1-12  - 50,000 50,000 50,000 50,000 น้ ามีสภาพที่สามารถ
น ามาอุปโภคไ บริโภคได้

สามมารถน าน้ ามาอุปโภค
 บริโภคได้

ส านักปลัด

14 โครงการตลาดสีเขียว ต าบลไพร
ขลา

 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดสีเขียวส าหรับเป็น
ช่องทางจ าหน่ายสินค้าผลิตผล
เกษตรอินทรีย์ในระยะ
ปรับเปล่ียนและผลิตผล
เกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านของ
ชุมชน
 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้เกิดการส่ือสารระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ท าให้เกิด
ความเข้า ใจและเชื่อมั่นใน
สินค้าเพิ่มขึ้น

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีตลาดสีเขียวส าหรับ
เป็นช่องทางจ าหน่าย
สินค้าผลิตผลเกษตร

อินทรีย์ในต าบลและได้
บริโภคอาหารที่มี

คุณภาพปลอดสารพิษ

 - ประชาชนในต าบลไพร
ขลา มีตลาดสีเขียวส าหรับ

เป็นช่องทางจ าหน่าย
สินค้าผลิตผลเกษตร

อินทรีย์ในต าบลและได้
บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ

ปลอดสารพิษ

ส านักปลัด

15 โครงการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคเอดส์

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์

หมู่ที่ 1-12  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ป้องกันการแพร่ระบาด
โรคเอดส์

สามารถป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์

ส านักปลัด

16 โครงการเสริมสร้างความรู้
ข่าวสารด้านสาธารณสุข

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชน ผ่านวิทยุชุมชน

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับความรู้
ผ่านวิทยุชุมชน ร้อยละ

 80

สามารถเผยแพร่ความรู้
ให้กับประชาชน

ส านักปลัด
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที ่4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน , ย.5 เสริมสร้างความมัน่คง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย .4 ดา้นการพัฒนาสังคมใหร้่มเยน็และยัง่ยนื

1.1 แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเดก็  เยาวชน  สนับสนุนประเพณทีอ้งถ่ิน  ศาสนาและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน จัดหา จัดซ้ือ  สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างประตูเขา้-ออก เพือ่รักษาความปลอดภยัใหก้บั

เด็ก
จ านวน 2 บาน 60,000  -  -  -  - มีประตูเปดิ-ปดิ 

ทางเขา้ออก ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ ที่ได้

มาตรฐาน

มีประตูเปดิ-ปดิ ทางเขา้-
ออก ในศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพนม่วง

2 โครงการถมดินปรับระดับวา่งท่อ
ระบายน  าพร้อมบอ่พกั ศพด .ไพร
ขลา

เพือ่การระบายน  าอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

หน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ไพรขลา

   660,000    693,000   -   -   - มีท่อระบายน  าพร้อม
บอ่พกั

การระบายน  าอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ก.ช่าง/ก.
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

3 โครงการกอ่สร้างรั ว ศพด . ไพร
ขลา

เพือ่เปน็แนวเขตปอ้งกนัความ
ปลอดภยัของเด็ก

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไพร
ขลา

550,000    577,500   -   -   - มีรั วรอบ ศพด.ไพรขลา เด็กมีความปลอดภยั ก.ช่าง/ก.
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

4 โครงการกอ่สร้างเสาธง เพือ่ใหเ้ด็กได้ท ากจิกรรมหน้า
เสาธง

 -ศูนยฯ์โพนม่วง 
 -ศูนยฯ์ ไพรชลา

60,000      63,000   -   -   - เสาธงที่ได้มาตรฐาน เด็กได้ท ากจิกรรมหน้าเสา
ธง

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพน
ม่วง/ศพด.
ไพรขลา

5 โครงการกอ่สร้างหอ้งน  าหอ้งส้วม
 ศพด. ไพรขลา

เพือ่สร้างหอ้งส้วมใหไ้ด้
มาตรฐาน

จ านวน 1 แหง่ 400,000    420,000   -   -   - มีหอ้งส้วมเด็กและครู
ได้มาตรฐานส าหรับ
เด็กปฐมวยั

มีหอ้งส้วมส าหรับเด็กและ
ครูได้มาตรฐาน

ก.ช่าง/ก.
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบรุี จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ
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6 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ศพด .ไพรขลา

 -เพือ่มีสถานที่ในการจดั
กจิกรรม ศพด.ไพรขลา และ
กจิกรรม อบต.ไพรขลา

จ านวน 1 แหง่ 213,000    223,650   -   -   - มีอาคารอเนกประสงค์  สามารถใช้จดักจิกรรม 
ศพด.ไพรขลา และ
กจิกรรม อบต.ไพรขลาได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

7 โครงการกอ่สร้างอา่งล้างมือศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก โพนม่วง-ม่วง
สวรรค์

เพือ่ใช้ล้างมือเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  โพนม่วง-ม่วง
สวรรค์

1 แหง่ 11,200      11,760   -   -   - มีอา่งล้างมือในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

สามารถใช้ล่างมือเด็กใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

8 โครงการรื อถอนพร้อมถมดิน 
ศพด.ไพรขลา (หลังเกา่)

เพือ่ใช้เปน็สถานที่จดักจิกรรม
ของ ศพด.

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไพร
ขลา หลังเกา่

200,000 200,000   -   -   - มีที่ส าหรับใช้จดั
กจิกรรมของ ศพด.

ใช้เปน็สถานที่จดักจิกรรม
ของ ศพด.

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง

9 โครงการแขง่ขนักฬีาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในสังกดั อบต .ไพร
ขลา

เพือ่ส่งเสริมพฒันาการทั ง 4 
ด้านของนักเรียนใหพ้ร้อม

จ านวน  2  ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กในสังกดัอบต .
ไพรขลามีพฒันาครบทั ง
 4 ด้าน

ส่งเสริมพฒันาการทั ง 4 
ด้านของเด็กเล็กในสังกดั 
อบต.ไพรขลาใหพ้ร้อม

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในสังกดั อบต.ไพรขลา

เพือ่ใหน้ักเรียนในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กได้มีโอกาสเรียนรู้นอก
สถานที่

นักเรียนใน ศพด. ทั ง 2 
ศูนย์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กในสังกดัได้
เรียนรู้นอกสถานที่

นักเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กได้มีโอกาสเรียนรู้นอก
สถานที่

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพ
ติดไพรขลาเกมส์

เพือ่ส่งเสริมการกฬีาและ
เชื่อมสัมพนัธไ์มตรีใหก้บัเด็ก 
เยาวชนประชาชนต าบลไพร
ขลา

จ านวน  1  ครั ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้เล่นกฬีามีสัมพนัธ์
ไมตรีที่ดีต่อกนั

ส่งเสริมการกฬีาและเชื่อม
สัมพนัธไ์มตรีใหก้บัเด็ก
เยาวชน  และประชาชน
ได้ออกก าลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการแขง่ขนักฬีามินิ
มาราธอนต าบลไพรขลา

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก  เยาวชน
ประชาชนเหน็ความส าคัญใน
การส่งเสริมสุขภาพด้ายการ
ออกก าลังกายและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธแ์หล่งท่องเที่ยว

จ านวน 1  ครั ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการส่งเสริมสุขภาพ
ด้ายการออกก าลังกาย
และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ท่องเที่ยว

เด็ก  เยาวชนประชาชน
เหน็ความส าคัญในการ
ส่งเสริมสุขภาพด้ายการ
ออกก าลังกายและ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเที่ยว

กอง
การศึกษาฯ

13 โครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิน่

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการอนุรักประเพณี
อนัดีงามไว้

สามารถส่งเสริมและ
อนุรักษป์ระเพณีท้องถิน่

กอง
การศึกษาฯ
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14 โครงการจดังานประเพณีวนั
สงกรานต์รดน  าขอพรผู้สูงอายุ

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีอนัดีงามไว้

ต าบลไพรขลา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ได้ประชาสัมพนัธข์องดี
และอนุรักษป์ระเพณี
อนัดีงามไว้

อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถงึ
ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

15 โครงการเทศกาลงานปลาไหลขา้ว
ใหม่หอมมะลิและงานกาชาด

เพือ่ประชาสัมพนัธแ์ละ
จ าหน่ายของดีเมืองชุมพลบรีุ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม

ต าบลไพรขลา 400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ได้ประชาสัมพนัธข์องดี
และอนุรักษป์ระเพณี
อนัดีงามไว้

ประชาสัมพนัธแ์ละและ
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม

กอง
การศึกษาฯ

16 โครงการประเพณีบญุกองขา้ว
ใหญแ่ละเรียกขวญัขา้ว

เพือ่อนุรักษป์ระเพณีอนัดีงาม
ไว้

ต าบลไพรขลา (หมู่ที่ 5) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีการอนุรักประเพณี
อนัดีงามไว้

อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถงึ
ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา

 -เพือ่จา่ยเปน็ค่าไฟฟา้ 
 -เพือ่จา่ยเปน็ค่าน าประปา 
 -เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัการเรียน
การสอนรายหวั
 -เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
 -เพือ่จา่ยเปน็ค่าหนังสือเรียน
 อปุกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน และค่า
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
สังกดั อบต.ไพรขลา 
และโรงเรียนในเขตพื นที่
ต าบลไพรขลา

   852,400    1,023,440    1,200,000    1,200,000   1,200,000 ได้บริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก และโรงเรียนใน
เขตต าบลไพรขลา

สามารถบริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน
เขตต าบลไพรขลาได้

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพร
ขลา/ศพด.

โพนม่วงฯ/รร.
ในเขตต าบล

ไพรขลา

18 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ใหก้บันักเรียนใน
พื นท่ีต าบลไพรขลา

เพือ่ใหน้ักเรียนในพื นที่มี
สุขภาพร่างกายที่แขง็แรง
เติบโตอยา่งเหมาะสม

 -ศูนยฯ์ พฒันาเด็กเล็กฯ
 2 แหง่
 -โรงเรียนในสังกดั 
(สพฐ.) 3 แหง่

1,212,955 1,193,793    1,300,000    1,300,000   1,300,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม ( นม )
อยา่งเพยีงพอ

นักเรียนในพื นที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรงเติบโต
อยา่งเหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด./รร.ใน
สังกดั สพฐ.

84



แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)โครงการ

19 โครงการส่งเสริมงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

เพือ่ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ด็ก
และเยาวชน ได้มีร่างกาย 
จติใจ สติปญัญาที่ดี สามารถ
อยูร่่วมกบัผู้อืน่ได้อยา่งมี
ความสุข

3 โรงเรียน  2  ศูนย์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็ก เยาวชน ได้ท า
กจิกรรมร่วมกนัมี
สัมพนัธไ์มตรีที่ดีต่อกนั

สามารถเสริมสร้างความรู้
และทักษะในการ
แสดงออกของเด็ก

กอง
การศึกษาฯ/

20 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในพื นที่ต าบลไพรขลา

เพือ่ใหน้ักเรียนในพื นที่มี
สุขภาพร่างกายที่แขง็แรง
เติบโตอยา่งเหมาะสมตามวยั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
พื นที่ จ านวน 2 ศูนย์

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กเล็กในสังกดัอบต .
ไพรขลาได้รับอาหาร
กลางวนัอยา่งเพยีงพอ

นักเรียนในพื นที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรงเติบโต
อยา่งเหมาะสมตามวยั

กอง
การศึกษาฯ

21 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ใหก้บันักเรียนใน
พื นท่ีต าบลไพรขลา

เพือ่ใหน้ักเรียนในพื นที่มี
สุขภาพร่างกายที่แขง็แรง
เติบโตอยา่งเหมาะสม

โรงเรียนในพื นที่ต าบล
ไพรขลาจ านวน 3 แหง่

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม ( นม )
อยา่งเพยีงพอ

นักเรียนในพื นที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรงเติบโต
อยา่งเหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

22 โครงการจดัซื อวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่เผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ  กจิกรรมต่าง ๆของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

จ านวน 2 แหง่  - 20,000 20,000 20,000 20,000 มีวสัดุเพยีงพอในการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่เพยีง
พอเหมาะแกก่ารเรียนการ
สอน

กอง
การศึกษาฯ

23 โครงการจดัซื อเคร่ืองเล่นกลางแจง้ เพือ่สร้างพฒันาการใหก้บัเด็ก
เล็ก

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโพน
ม่วง-ม่วงสวรรค์

 - 250,000 250,000 250,000 250,000 เพือ่เปน็การน าร่องและ
สร้างพฒันาการใหก้บั
เด็ก

มีพฒันาการสมวยั กอง
การศึกษาฯ

24 โครงการพฒันาบคุลากรทาง
การศึกษา

เพือ่พฒันาศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษาใหม้ี
ความรู้เพิม่มากขึ น

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 บคุลากรทางการศึกษา
มีศักยภาพเพิม่ขึ น

สามารถศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้เพิม่ขึ น

กอง
การศึกษาฯ

25 โครงการงานวชิาการและภมูิ
ปญัญาท้องถิน่

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วชิาการและภมูิปญัญาท้องถิน่
 และเพือ่พฒันาความรู้ด้าน
วชิาการและภมูิปญัญาท้องถิน่

จดักจิกรรม
จ านวน 1 ครั ง

 - 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการพฒันาความรู้
ด้านวชิาการและภมูิ
ปญัญาท้องถิน่

ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วชิาการและภมูิปญัญา
ท้องถิน่ และพฒันา
ความรู้ด้านวชิาการและ

ส านักปลัด

26 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์น

เพือ่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ

กองการศึกษาฯ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นใหม้ี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานอยา่งเพยีงพอ

มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นใหม้ี
ประสิทธภิาพ
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)โครงการ

27 โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นไพรขลา

 - เพือ่มีพื นที่โรงอาหารที่
กวา้งขวางเพยีงพอต่อเด็ก

 - โรงอาหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นไพรขลา

 - 50,000 50,000 50,000 50,000  -มีโรงอาหารที่
กวา้งขวางมากขึ น
กวา่เดิม

 -มีพื นที่โรงอาหารที่
กวา้งขวางเพยีงพอต่อเด็ก

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

28 โครงการติดตั งสัญญาณ
อนิเตอร์เน็ตของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก

 -เพือ่สืบค้นขอ้มูลขา่ว
สารสนเทศเกีย่วกบังานที่
เกีย่วขอ้ง

 - ศพด.ไพรขลา
- ศพด.โพนม่วง

 - 40,000 40,000 40,000 40,000 สามารถรับรู้ขอ้มูล
ขา่วสารทันท่วงที

 -สามารถรับรู้ขา่วสาร
เกีย่วกบังานที่เกีย่วขอ้ง

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพร
ขลา/ศพด.
โพนม่วง

29 โครงการกอ่สร้างหอ้งส้วมศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่สร้างหอ้งส้วมใหไ้ด้
มาตรฐาน

จ านวน  5  หอ้ง  - 200,000 200,000 200,000 200,000 มีหอ้งส้วมเด็กและครู
ได้มาตรฐานส าหรับ
เด็กปฐมวยั

มีหอ้งส้วมส าหรับเด็กและ
ครูได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

30 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สภาพ
บริบทบริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เพือ่จดัสภาพบริบทศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใหส้วยงามน่า
อยู ่มีบอ่น  าพใุหค้วามสดชื่นใช้
เปน็แหล่งเรียนรู้ใหก้บัเด็กได้

 -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
สังกดั อบต.ไพรขลา

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
ไพรขลามีสภาพแวด
สวยงามน่าอยู่

มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที่
สวยงามน่าอยู ่มีบอ่น  าพุ
ใหค้วามสดชื่นสามารถใช้
เปน็แหล่งเรียนรู้ใหก้บัเด็ก
ได้อกีด้วย

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพน

ม่วง/ไพรขลา

31 โครงการจดัซื อชุดเคร่ืองเล่น 
CD/DVD  พร้อมล าโพง

เพือ่มีเคร่ืองเล่น CD  / DVD  
ไวใ้ช้ในจดักจิกรรม  การเรียน
การสอนส าหรับเด็กปฐมวยั

 -ศูนยฯ์โพนม่วง (2 ชุด)
 -ศูนยฯ์ ไพรชลา (1 ชุด)

 - 10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันา
เด็กครบทั ง 4  ด้าน

มีเคร่ืองเล่น CD/DVD ไว้
ใช้ในกจิกรรมนันทนาการ
 การเรียนการสอนส าหรับ
เด็ก

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพน

ม่วง/ไพรขลา

32 โครงการจดัซื อชั นวางทีวี เพือ่วางทีวใีหเ้ปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

 -ศูนย์ฯโพนม่วง (2 หลัง)
 -ศูนย์ฯ ไพรชลา(1 หลัง)

 - 10,000 10,000 10,000 10,000 มีชั นวางที่วเีพือ่จดัเกบ็
ทีวไีด้อยา่งเหมาะสม

มีชั นวางที่วใีนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเพือ่ความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพน

ม่วง/ไพรขลา

33 โครงการจดัซื อชั นวางเกม
การศึกษา

เพือ่จดัเกบ็เกมการศึกษาให้
เปน็ระเบยีบ

 -ศูนย์ฯโพนม่วง (2 หลัง)
 -ศูนย์ฯ ไพรชลา (2 หลัง)

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 มีชั นวางเกมการศึกษา
เพือ่ความเปน็ระเบยีบ
เรียนร้อยและ
เหมาะสมต่อการ
น ามาใช้ประโยชน์

มีชั นวางเกมการศึกษาใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพน

ม่วง/ไพรขลา
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)โครงการ

34 โครงการจดัซื อศาลาที่พกั
ผู้ปกครอง ศพด. ในสังกดั 2 แหง่

เพือ่ใหผู้้ปกครองมีที่พกัรอรับ
เด็กกอ่นกลับบา้นอยา่ง
เหมาะสมและเปน็มุมส่ือสาร
ระหวา่งครูผู้ดูแลเด็กกบั
ผู้ปกครอง

จ านวน 2 แหง่  - 30,000 30,000 30,000 30,000 มีศาลาที่พกัใหผู้้ปกครอง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีที่พกั
เพยีงพอ  สามารถใช้
ส่ือสารระหวา่งครูและ
ผู้ปกครองได้

กอง
การศึกษาฯ

35 โครงการประเพณีลอยกระทง
ต าบลไพรขลา

เพือ่อนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีอนัดีงามไว้

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการอนุรักษป์ระเพณี
ลอยกระทง

อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถงึ
ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

36 โครงการแขง่ขนักฬีาหน่วยงาน
สัมพนัธ์

เพือ่ส่งเสริมการกฬีาและ
ส่งเสริมบคุลากรในหน่วยงาน
ได้ออกก าลังกาย

จ านวน  2  ครั ง  - 50,000 50,000 50,000 50,000 บคุลากรในหน่วยงานได้
เล่นกฬีามีสัมพนัธไ์มตรี
ที่ดีต่อกนั

ส่งเสริมการกฬีาและเชื่อม
สัมพนัธไ์มตรีใหก้บั
บคุลากรในหน่วยงานได้
ออกก าลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

37 โครงการกอ่สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กปฐมวยัภายในท้องถิน่ มี
พฒันาการสมบรูณ์ตามวยั
ครบทั ง 4 ด้าน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
สังกดั อบต.ไพรขลา

 - 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กปฐมวยัมี
พฒันาการที่สมบรูณ์

เด็กปฐมวยัในสังกดั อบต .
ไพรขลา มีพฒันาการที่
สมบรูณ์ตามวยัครบทั ง 4 
ด้าน

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที ่2 ยกระดบัความสามารถฯ ย . 4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน ย .5 เสริมสร้างความมัน่คง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย .2 ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนั

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชพีและใหแ้ก่ประชาชน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมใหค้วามรู้และ

ส่งเสริมผู้น าต้นแบบด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่เปน็ต้นแบบแหล่งเรียนรู้
ด้านปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของต าบล

ต าบลไพรขลา  - 60,000 60,000 60,000 60,000 มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงในต าบล

สามารถเปน็ต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ด้านปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงของ
ต าบล

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในเขตต าบลไพรขลา

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหก้ลุ่ม
เกดิการพฒันาที่ดียิง่ขึน้

หมู่ที่ 1-12  - 400,000 400,000 400,000 400,000 กลุ่มอาชีพมีความยัง่ยนื สามารถสร้างรายได้เพิม่
ใหก้บักลุ่มอาชีพ

ส านักปลัด/
เกษตร

3 โครงการส่ิงเสริมการปลูกพชื
อายส้ัุนหลังนา (หลังฤดูกาลเกบ็
เกีย่ว)

เพือ่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ใหม้ีรายได้เพิม่ขึน้

หมู่ที่ 1-12  -      60,000     60,000     60,000     60,000 เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ขึน้หลังฤดูกาลเกบ็
เกีย่ว

เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ

4 โครงการส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเที่ยวทะเลสาบทุ่งกลุา

เพือ่สนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างรายได้ภายในต าบล
ไพรขลา

ต าบลไพรขลา  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในต าบลไพร
ขลามีรายได้เพิม่ขึน้

สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างรายได้

ภายในต าบล

ส านักปลัด

5 โครงการจดัการที่พกัแบบโฮมส
เตย ์(Homestay)

เพือ่ใหน้ักท่องเที่ยวได้ศึกษา
เรียนรู้วฒันธรรมและวถิชีีวติ
ของชาวบา้นในพืน้ที่  
ถา่ยทอดวฒันธรรม 

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีแหล่งเรียนรู้วถิชีีวติ
ของคนในชุมชน

นักท่องเที่ยวได้ศึกษา
เรียนรู้วฒันธรรมและวถิี
ชีวติของชาวบา้นในพืน้ที่ 

 ถา่ยทอดวฒันธรรม 

ส านักปลัด

6 โครงการพฒันาภาษาองักฤษสู่
อาเซียน

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ภาษาองักฤษของหน่วยงานสู่
อาเชียน

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ใช้ภาษาอกัฤษส่ือสาร
กบักลุ่มอาเซียนได้

สามารถส่ือสารระหวา่ง
อาเซียนได้

ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีท้องถิน่

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีท้องถิน่ในต าบลไพร
ขลา

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีท้องถิน่

ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีท้องถิน่ในต าบล

ไพรขลา

ส านักปลัด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบรุี จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

โครงการ

88



แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)โครงการ

8 โครงการกอ่สร้างปฏมิากรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลสาบ
ทุ่งกลุา

เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกลุา

ทะเลสาบทุ่งกลุา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีปฏมิากรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ทะเลสาบทุ่งกลุา

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกลุา

ส านักปลัด

9 โครงการวางระบบน้ าแบบสปริง
เกอร์ในสถานที่เกาะกลาง
ทะเลสาบทุ่งกลุา

เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกลุา

ทะเลสาบทุ่งกลุา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีระบบน้ าแบบสปริง
เกอร์ในสถานที่เกาะ

กลางทะเลสาบทุ่งกลุา

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกลุา

ส านักปลัด

10 โครงการจดัสร้างแปลงไม้ดอก -
ไม้ประดับ

เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกลุา

ทะเลสาบทุ่งกลุา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีแปลงไม้ดอก-ไม้
ประดับ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกลุา

ส านักปลัด

11 โครงการท าการเกษตรด้วย
พลังงานทดแทน

เพือ่ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ใหป้ระชาชน

หมู่ที่ 1-12  - 120,000 120,000 120,000 120,000 มีการท าเกษตรด้วย
พลังงานทดแทน

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิม่ขึน้

ส านักปลัด/
เกษตร

12 โครงการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ใหป้ระชาชน

หมู่ที่ 1-12  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิม่ขึน้

ส านักปลัด/
เกษตร

13 โครงการขดุบอ่เพือ่การเกษตร เพือ่ใหป้ระชาชนมีแหล่งน้ าใน
การประกอบอาชีพ

หมู่ที่ 1-12  - 120,000 120,000 120,000 120,000 มีบอ่น้ าเพือ่การเกษตร ประชาชนมีแหล่งน้ าใน
การประกอบอาชีพ

ส านักปลัด/
เกษตร

14 โครงการขยายเขตนิคม
การเกษตร

เพือ่เปน็การรองรับการพฒันา
จากหน่วยงานรัฐที่จะลงใน
พืน้ที่

หมู่ที่ 1-12  - 120,000 120,000 120,000 120,000 มีนิคมการเกษตรใน
ต าบลไพรขลา

สามารถรองรับการพฒันา
ที่จะมาจากภาครัฐ

ส านักปลัด/
เกษตร

15 โครงการจดัหาเคร่ืองคัดแยก
พนัธุข์า้ว

เพือ่คัดแยกพนัธุข์า้วที่มี
คุณภาพใหเ้กษตรกรเพาะปลูก

จ านวน 1 แหง่  - 200,000 200,000 200,000 200,000 คัดแยกพนัธุข์า้วได้ 99 
เปอร์เซ็น

ประชาชนมีพนัธุข์า้วที่มี
คุณภาพในการเพาะปลูก

ส านักปลัด/
เกษตร

16 โครงการส่งเสริมการผลิตขา้ว
หอมมะลิ จไีอ

เพือ่ส่งเสริมเกษตรกรใหผ้ลิต
ขา้วหอมมะลิ จไีอที่มีคุณภาพ

หมู่ที่  1-12  - 120,000 120,000 120,000 120,000 มีการผลิตขา้วหอมมะลิ
 จไีอ

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิม่ขึน้

ส านักปลัด/
เกษตร

17 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลเพือ่
การเกษตร

เพือ่น าน้ าขึน้มาใช้ร่วมกบัน้ า
ผิวดินท าการเกษตรอยา่ง
พอเพยีงตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก

หมู่ที่ 1-12  - 120,000 120,000 120,000 120,000 มีบอ่บาดาลเพือ่
การเกษตร

มีน้ า ในการท าการเกษตร
อยา่งพอเพยีง ทุกฤดูกาล 
มีผลผลิตต่อไร่และรายได้

ต่อครัวเรือนเพิม่ขึน้

ส านักปลัด/
เกษตร
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)โครงการ

18 โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตขา้วหอมมะลิของชุมชน  ต .
ไพรขลา

เพือ่สนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างรายได้ภายในชุมชน

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีกระบวนการผลิตขา้ว
หอมมะลิ

สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างรายได้

ภายในชุมชน

ส านักปลัด/
เกษตร

19 โครงการกอ่สร้างเตาเผา
ซุปเปอร์องัโล่

เพือ่เผาอปุกรณ์ประกอบเตา
ซุปเปอร์องัโล่

จ านวน 1 แหง่  - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเตาเผาซุปเปอร์องัโล่ มีเตาเผาอปุกรณ์ประกอบ
เตาซุปเปอร์องัโล่

ส านักปลัด/
เกษตร

20 โครงการสนับสนุนอาชีพกลุ่ม
เกษตรกรต าบลไพรขลา

 - อบรมใหค้วามรู้
 - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
กลุ่มเกดิการพฒันาที่ดียิง่ขึน้
 -เพือ่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
 -สนับสนุนวสัดุ อปุกรณ์ใน
การด าเนินงานของกลุ่ม

หมู่ที่ 1-12  - 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มเกดิการพฒันาที่ดี
ยิง่ขึน้เพือ่ส่งเสริม

การเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนใหก้ลุ่ม
เกดิการพฒันาที่ดียิง่ขึน้
เพือ่ส่งเสริมการเกษตร

ส านักปลัด/
เกษตร

21 โครงการสนับสนุนโครงการ
เศรษฐกจิพอเพยีง

 - อบรมใหค้วามรู้
 - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
เกดิการพฒันาที่ดียิง่ขึน้

หมู่ที่ 1-12  - 100,000 100,000 100,000 100,000 เกดิการพฒันาที่ดียิง่ขึน้ ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กดิ
การพฒันาที่ดียิง่ขึน้เพือ่

ส่งเสริมการเกษตร

ส านักปลัด/
เกษตร

22 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ า เพือ่กกัเกบ็น้ าไวเ้ปน็แหล่ง 
ส าหรับใช้ในการอปุโภค
บริโภคตลอดจนท าการเกษตร

จ านวน 3 แหง่ หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7

 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีฝายชะลอน้ าเพิม่ขึน้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวเ้ปน็
แหล่ง ส าหรับใช้ในการ
อปุโภคบริโภคตลอดจน

ท าการเกษตร

กองช่าง

23 โครงการพฒันาด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า

เพือ่กกัเกบ็น้ าไวเ้ปน็แหล่ง 
ส าหรับใช้ในการอปุโภค
บริโภคตลอดจนท าการเกษตร

หมู่ที่ 1-12  - 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งน้ าทางเกษตร สามารถกกัเกบ็น้ าไวเ้ปน็
แหล่ง ส าหรับใช้ในการ
อปุโภคบริโภคตลอดจน

ท าการเกษตร

ส านักปลัด/
เกษตร

24 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอ
ผ้าไหม

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหก้ลุ่ม
เกดิการพฒันาที่ดียิง่ขึน้

หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8  - 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพมีความยัง่ยนื สามารถสร้างรายได้เพิม่
ใหก้บักลุ่มอาชีพ

ส านักปลัด/
เกษตร

25 โครงกส่งเสริมอาชีพกลุ่มเล้ียงโค เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหก้ลุ่ม
เกดิการพฒันาที่ดียิง่ขึน้

หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8  - 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพมีความยัง่ยนื สามารถสร้างรายได้เพิม่
ใหก้บักลุ่มอาชีพ

ส านักปลัด/
เกษตร
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)โครงการ

26 โครงการส่งเสริมการผลิตขา้ว
หอมมะลิอนิทรีย์

เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิต
ขา้วหอมมะลิแบบอนิทรีย ์
สร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และ
ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม

หมู่ที่ 7,9  - 200,000 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรผลิตขา้วหอม
มะลิแบบอนิทรียเ์พิม่
มากขึน้

สามารถลดต้นทุนการผลิต
 เพิม่มูลค่าของสินค้าขา้ว 
มีสุขภาพอนามัยดีขึน้

ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ

27 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พนัธุข์า้วชุมชน

เพือ่ผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วให้
เพยีงพอในท้องถิน่

หมู่ที่ 1,4  - 90,000 90,000 90,000 90,000 มีเมล็ดพนัธุข์า้วที่ดีใน
ท้องถิน่

มีแหล่งผลิตพนัธุข์า้วที่ดี
จ าหน่ายในท้องถิน่

ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ

28 โครงการผลิตสารชีวภณัฑ์
ปอ้งกนัก าจดัโรคและแมลง
ศัตรูพชื

เพือ่ปอ้งกนัการระบาดโรค
และแมลงศัตรูพชืของชุมชน

หมู่ที่ 6,7,10  - 120,000 120,000 120,000 120,000 เกษตรกรลดการใช้
สารเคมี

เกษตรกรสามารถลดการ
ใช้สารเคมี ผลผลิตเพิม่ขึน้
 ปลอดภยัต่อเกษตรกร
และผู้บริโภค

ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ

29 โครงการแปรรูปขา้วหอมมะลิ
อนิทรีย์

เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร 
และเขา้สู่ระบบการจดัการ
ตลาดด้วยตนเอง

หมู่ที่ 9  -      50,000     50,000     50,000     50,000 ขา้วหอมมะลิอนิทรียม์ี
มูลค่าเพิม่ขึน้

สามารถรวมกลุ่มการผลิต
สินค้าเกษตรท าใหม้ีรายได้
เพิม่ขึน้

ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ

30 โครงการท าการเกษตรด้วย
พลังงานทดแทน

เพือ่ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ใหป้ระชาชน

หมู่ที่ 1-12  - 120,000 120,000 120,000 120,000 เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ เกษตรกรประหยดั
ค่าใช้จา่ยมีรายได้เพิม่ขึน้

ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ

31 สนับสนุนโครงการเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ใหป้ระชาชน

หมู่ที่ 1-12  - 120,000 120,000 120,000 120,000 เกษตรกรทราบหลักการ
เศรษฐกจิพอเพยีง

เกษตรกรรู้หลักการ
เศรษฐกจิพอเพยีง

ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซ้ือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกต้นไม้และก าจัด

วัชพืชต าบลไพรขลาตามแนวพระ
ราชเสาวนีย์

เพื่อสนองนโยบายตามแนว
พระราชเสาวนีย์

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนองนโยบายตามแนว
พระราชเสาวนีย์

สามารถคืนความสมดุล
ให้แก่ธรรมชาติ

ส านักปลัด/
เกษตร

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรและศึกษาดูงานต าบล
ไพรขลา

เพื่ออบรมส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการเกษตร

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีทักษะ
ความรู้เพิ่มขึ้น

สามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเกษตรใน

เกษตรกรได้

ส านักปลัด/
เกษตร

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ทะเลสาบทุ่งกุลา

เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
เหมาะสมและรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ

ทะเลสาบทุ่งกุลา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทะเลสาบฯ มี
ทัศนียภาพที่เหมาะสม
และรักษาสมดุลของ

ธรรมชาติ

เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
เหมาะสมและรักษาสมดุล

ของธรรมชาติ

ส านักปลัด

4 โครงการปลูกต้นไม้บริเวณ
ทะเลสาบทุ่งกุลา

 -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้าง
ภูมิทัศน์ทะเลสาบทุ่งกุลา ให้
สวยงาม พร้อมอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของ
ทะเลสาบทุ่งกุลา

บริเวณรอบทะเลสาบทุ่ง
กุลา

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 บริเวณทะเลสาบทุ่ง
กุลามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 และมีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

ทะเลสาบทุ่งกุลามีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม มีพื้นที่สี
เขียวและมีนักท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

5 โครงการท าแปลงสาธิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นแปลงสาธิตภายใน
ต าบลไพรขลา

จ านวน  1  แห่ง  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแปลงสาธิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

มีแปลงสาธิตทางการ
เกษตรภายในต าบล

ส านักปลัด/
เกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6 โครงการรณรงค์สร้างการมีส่วน
ร่วมและตระหนักถึงผลกระทบ
ในการจัดการขยะ องค์การส่วน
ต าบลไพรขลา

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและลดมลพิษ 
มลภาวะ ที่เกิดจากขยะ
ภายในสถานที่ทิ้งขยะของ
ต าบลไพรขลา

ต าบลไพรขลา  - 200,000 200,000 200,000 200,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

ประชาชนมทีี่ทิ้งขยะเพื่อ
ความสะอาดและเป็น

ระเบียบของต าบลและลด
มลพิษที่มากบัขยะได้

ส านักปลัด

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานองค์การบริหารส่วน ต.
ไพรขลา

เพื่อความสะอาดและ
เหมาะสมของส านักงาน

สนง. อบตไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงาน1  คร้ัง

ส านักงานมีความสะอาด
และเหมาะสม

ส านักปลัด

8 โครงการปรับเกรดและฝังกลบขยะ เพื่อปรับเกรดและฝังกลบให้
เพื่อให้การก าจัดขยะที่ถูกต้อง
และเหมาะสม

ต าบลไพรขลา  - 500,000 500,000 500,000 500,000 มีบ่อทิ้งขยะในต าบล
ไพรขลา

สามารถก าจัดขยะที่
ถูกต้องและเหมาะสม

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้
ก๊าชชีวภาพ

 - เพื่อลด คชจ. ด้านแก๊สหุงต้ม
 - ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
 -มีพลังงานสะอาด

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 แต่ละครัวเรือน
สามารถประหยัด

รายจ่ายได้

 - ลดการใช้วัสดุที่จะ
น ามาผลิตพลังงาน

 - แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

10 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ 
รักพื้นที่สีเขียว

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
พื้นที่สาธารณะ ป่าช้า ฯลฯ

พื้นที่ ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่สาธารณะมีต้นไม้สี
เขียว

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
พื้นที่สาธารณะ ป่าช้า ฯลฯ

ส านักปลัด

11 โครงการจัดท าแนวเขต อบต.
ไพรขลา

เพื่อบอกแนวเขตภายในต าบล
ไพรขลา

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแนวเขต อบต.ไพรขลา ทราบแนวเขตภายใน
ต าบลไพรขลา

ส านักปลัด/
กองช่าง
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เป้าหมาย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะ

 -  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่าย แบบ
บูรณาการ   
 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้สามารถลด
ปริมาณขยะ คัดแยกขยะ น า
ขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ โดย
ใช้หลักการ ๓ Rs

หมู่ที่ 1-12  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมชนมีส่วนร่วมมีส่วน
ร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่าย แบบบูรณา

การ

สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยและส่ิงแวดล้อมใน

ท้องถิ่น

ส านักปลัด

13 โครงการปลูกต้นไม้  ปลูกหญ้า
แฝก ตามแนวพระราชด าริ

เพื่อสนองนโยบายตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ฯ

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 สนองนโยบายตามแนว
พระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ

สามารถคืนความสมดุล
ให้แก่ธรรมชาติ

ส านักปลัด/
เกษตร

14 โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพเกษตรต าบลไพรขลา

เพื่ออบรมส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการเกษตร

ต าบลไพรขลา  - 150,000 150,000 150,000 150,000 เกษตรกรมีทักษะ
ความรู้เพิ่มขึ้น

สามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเกษตรใน

เกษตรกรได้

ส านักปลัด/
เกษตร

15 โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ าเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อคืนความสมดุลให้แก่
ธรรมชาติและถวายความ
จงรักภักดี

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ธรรมชาติมีความสมดุล สามารถคืนความสมดุล
ให้แก่ธรรมชาติและถวาย

ความจงรักภักดี

ส านักปลัด/
เกษตร

16 โครงการปลูกต้นไม้  - เพื่อให้ชุมชนมีต้นไม้ที่เป็น
เชื้อเพลิง
 - เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทนไม้ที่
ถูกท าลาย
 - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ท้องถิ่น

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 มีพื้นที่สีเขียวของต าบล  - มีไม้ฟืนมาใช้ท า
พลังงานทดแทน

 - ลดภาวะโลกร้อน
 - มีพื้นที่สีเขียวของต าบล

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์
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17 โครงการส่งเสริมการใช้หลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน

 -เพื่อประหยัด คชจ. ใน
ชีวิตประจ าวันของครัวเรือน
 -เพื่อให้ชุมชนรู้จักวิธีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงาน
อย่างคุ้มค่า

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ชุมชนรู้จักวิธีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
พลังงานอย่างคุ้มค่า

 -ชุมชนไดใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

18 โครงการส่งเสริมการใช้และผลิต
เตาชีวมวล

 -ลด คชจ. ด้านพลังงานใน
ครัวเรือน
 -ประหยัดเชื้อเพลิงในท้องถิ่น

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ประหยัดเชื้อเพลิง แต่
ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้

 -ลดการใช้วัสดุที่จะน ามา
ผลิตพลังงาน

 -แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

19 โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง

 - ลด คชจ.ด้านพลังงานใน
ครัวเรือน
 - ประหยัดเชื้อเพลิงในท้องถิ่น

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ประหยัดเชื้อเพลิง แต่
ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้

 - ลดการใช้วัสดุที่จะ
น ามาผลิตพลังงาน

 - แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้

 - สร้างความเข้มเข็งใน
ชุมชน

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

20 โครงการส่งเสริมการใช้เตาเผา
ถ่านประสิทธิภาพสูง ด้วยถัง 200
 ลิตร

 - ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้ชุมชน
 - ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 แต่ละครัวเรือน
สามารถประหยัด

รายจ่ายได้

 - ลดการใช้วัสดุที่จะ
น ามาผลิตพลังงาน

 - แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้

 - สร้างความเข้มเข็งใน
ชุมชน

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์
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21 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้
ก๊าชชีวภาพ

 - เพื่อลด คชจ. ด้านแก๊สหุงต้ม
 - ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
 -มีพลังงานสะอาด

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 แต่ละครัวเรือน
สามารถประหยัด

รายจ่ายได้

 - ลดการใช้วัสดุที่จะ
น ามาผลิตพลังงาน

 - แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

22 โครงการสู่วิถีชีวิตพอเพียงด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

 - มีพลังงานแสงอาทิตย์มา
สูบน้ า
 - เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และน้ ามัน
 - เพื่อให้ชาวบ้านพัฒนา
อาชีพมีรายได้ที่มั่นคง

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 แต่ละครัวเรือน
สามารถประหยัด

รายจ่ายได้

 - ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคง
 - ประหยัดรายจ่าย
ครัวเรือนมีรายได้

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

23 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

 - เพื่อให้ อส.พน. ได้พัฒนา
ความรู้ด้านพลังงานจาก
สถานประกอบการจริง
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ในท้องถิ่น
 - เพื่อให้ได้บุคลากรสามารถ
น าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
อย่างมีประสิทธิภาพ

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ท้องถิ่นมีการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 - อส.พน. มีความรู้ด้าน
พลังงานเพิ่มขึ้น

 - ท้องถิ่นมีการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 - อบต.ไพร
ขลา
 - สนง.
พลังงาน
จังหวัดสุรินทร์

24 โครงการสร้างจิตส านึกและการ
ใช้พลังงานในสถานศึกษา

 - อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อให้ความรู้เร่ืองการ
ประหยัดพลังงานใน
สถานศึกษา

ต าบลไพรขลา  - 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และสามารถ

น าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

25 โครงการกังหันลมสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ท าการเกษตร โดยใช้กังหัน
ลมสูบน้ า

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้ท าการเกษตร โดย
ใช้กังหันลมสูบน้ า

ประชาชนได้ท าการเกษตร
 โดยใช้กังหันลมสูบน้ า

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ
กลางทะเลสาบทุ่งกุลา

 -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้าง
ภูมิทัศน์ทะเลสาบทุ่งกุลา ให้
สวยงาม 
 -เพื่อพัฒนา ให้เป็น
ศูนย์กลางท่องเที่ยวและพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจที่ส าคัญของ
ต าบลไพรขลา

บริเวณเกาะกลาง
ทะเลสาบทุ่งกุลา

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 ทะเลสาบทุ่งกุลามีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม และมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ทะเลสาบทุ่งกุลามีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม มีพื้นที่สี
เขียวและมีนักท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

27 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  - เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
-เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง
-เพื่อช่วยเพิ่มระดับน้ าใต้ดิน
น้ าบาดาล  ช่วยเพิ่มความชุ่ม
ชื้นให้ผิวดินท าให้ต้นไม้และ
พืชเขียวทั้งปี ลดปริมาณน้ า
เสียในชุมชน ฯ

หมู่ที่ 1-12  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีธนาคารน้ าใต้ดินใน
ต าบลไพรขลา

สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขัง แก้ปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง
 ช่วยเพิ่มระดับน้ าใต้ดิน
น้ าบาดาล  ช่วยเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้ผิวดินท าให้ต้นไม้
และพืชเขียวทั้งปี ลด
ปริมาณน้ าเสียในชุมชน ฯ

ส านักปลัด/
เกษตร อ.

28 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร

เพือ่สนองพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  พร้อมทั้งอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทัพยากรท้องถิ่น และ
เพือ่จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ฯลฯ

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น

สนองพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  และมี
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
ฯลฯ

ส านักปลัด/
เกษตร อ./
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.7 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชาคม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  จัดหา  จัดซ้ือ  ปรับปรุง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสร้างการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต
ประจ าปี

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง มีจิตส านึก มี
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ประพฤติตนและปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส่ ซ่ือสัตย์สุจริต

1  คร้ัง 50,000  -  -  -  - คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง มี
จิตส านึก มีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล และปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส่ 

ซ่ือสัตย์สุจริต

คณะผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้าง มี
จิตส านึก มีคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล
 ประพฤติตนและ

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่ง
ใส่ ซ่ือสัตย์สุจริต

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ควบคุมและดูแล
ระบบประปาหมู่บ้าน ต าบล
ไพรขลา

 -เพื่อให้ผู้ควบคุมและดูแลระบบ
ประปามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบประปา การผลิต
น้ าประปาที่ สะอาด มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 
 -เพื่อให้ผู้ควบคุมและดูแลระบบ
ประปา เข้าใจในการควบคุมการ
ผลิต และบ ารุงรักษาระบบผลิต
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ต าบลไพรขลา 50,000  -  -  -  - ผู้ควบคุมและดูแล
ระบบประปาหมู่บ้านมี
ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบประปา

ผู้ควบคุมและดูแลระบบ
ประปาหมู่บ้านสามารถ

ผลิตน้ าประปาที่ สะอาด มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน

ส านักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

3 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะใน
เขตพื้นที่ อบต.ไพรขลา

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและ
ลดปริมาณขยะในพื้นที่

ป้ายขนาด 1.2  x 2.4 
เมตร  จ านวน 10 ป้าย

32,000 32,000  -  -  - มีป้ายประชาสัมพันธ์
ห้ามทิ้งขยะ

ประชาชนได้รับทราบและ
ลดปริมาณขยะในพื้นที่

สป/กองช่าง

4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส่วน
การคลัง

ส่วนการคลัง 100,000 100,000  -  -  - มีแผนที่ภาษี ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

ส่วนการคลัง

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ภาษีท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น และปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง

ต าบลไพรขลา 30,000 30,000  -  -  - ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น และปฏิบัติได้

ถูกต้อง

กองคลัง

6 โครงการลดอุบัติเหตุต าบลไพร
ขลา

เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ด้าน
อุบัติเหตุแก่ประชาชนในพื้นที่

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอุบัติเหตุใน
ต าบลไพรขลาลดลง

ต าบลไพรขลามีอุบัติเหตุ
ลดลง

ส านักปลัด

7 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล
ไพรขลา

 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ และส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ
 และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวม

เด็กและเยาวชนต าบล
ไพรขลา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม

เด็กและเยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต  มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต

คอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  มีจิตสาธารณะ 
และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อ

รักษาประโยชน์ส่วนรวม

ส านักปลัด

8 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนต าบลไพรขลา
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลไพรขลาปลอด
สารเสพติด

เพื่อให้ประชาชนต าบลไพร
ขลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ส านักปลัด
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

9 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เข้าร่วมโครงการ 1  คร้ัง สามารถสร้างขวัญก าลังใจ
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักปลัด

10 โครงการจัดเวทีให้ความรู้ด้าน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 
 เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การแก้ไข/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต าบลไพรขลา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การแก้ไข/

เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การ

แก้ไข/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

ส านักปลัด

11 ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์ เพื่อใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา

หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทราบขอบเขตที่
สาธารณประโยชน์

ท าให้ทราบขอบเขตที่
สาธารณประโยชน์เพื่อ

ป้องกันการบุกรุก

ส านักปลัด

12 โครงการจัดการเลือกต้ัง  -เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เลือกต้ัง อบต.ไพรขลา

นายก อบต. และสมาชิก
 อบต.

200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีนายก อบต. และ
สมาชิก อบต.

 -สนับสนุนการจัดการ
เลือกต้ัง อบต.ไพรขลา

ส านักปลัด

13 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลมี
ความรู้และพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พนักงานส่วนต าบลมี
ความรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม

พนักงานส่วนต าบลมี
ความรู้และพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

ส านักปลัด

14 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
 และศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อให้คณะผู้บริหาร,สมาชิก 
อบต.พนักงานส่วนต าบล และ
ผู้น าชุมชนมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1 คร้ัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 คณะผู้บริหาร,สมาชิก 
อบต.พนักงานส่วน

ต าบล และผู้น าชุมชน 
เข้าใจบทบาทหน้าที่

คณะผู้บริหาร,สมาชิก 
อบต.พนักงานส่วนต าบล 

และผู้น าชุมชน เข้าใจ
บทบาทหน้าที่การท างาน

ส านักปลัด
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15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนใน
ต าบลไพรขลา

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน
การคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชน
ร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนประชาชนใน

เขตต าบลไพรขลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง

การคอร์รัปชันและสามารถ
ตรวจสอบการคอร์รัปชันได้

ส านักปลัด

16 โครงการอบรมความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นให้กับผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

เพื่อให้ประชาชนได้มคีวามรู้ ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายเบื้องต้น ทั้ง
ยงัได้รับทราบสิทธแิละหน้าที่ต่าง ๆ
 ตามกฎหมาย และเพื่อให้ผู้น า
ชมุชนเป็นส่ือกลางในการน าความรู้
เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ไปเผยแพร่ให้
ประชาชนในชมุชนรับทราบโดยทั่ว
กนั

ต าบลไพรขลา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย

เบื้องต้น ร้อยละ 61

ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

เบื้องต้น ทั้งยังได้รับทราบ
สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตาม

กฎหมาย

ส านักปลัด

17 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ออก
พื้นที่ให้บริการประชาชน รับ 
ทราบถึงปัญหาภายในเขตพื้นที่

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการภายใน

เขตพื้นที่

ออกพื้นที่ให้บริการ
ประชาชน และรับทราบถึง

ปัญหาภายในเขตพื้นที่

ส านักปลัด

18 โครงการเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานประจ าปี

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง มีจิตส านึก มี
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

1  คร้ัง  - 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง มี
จิตส านึก มีคุณธรรม 

คณะผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร พนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้าง มี
จิตส านึก มีคุณธรรม 

ส านักปลัด

19 โครงการจัดสวนหย่อมเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

จ านวน 1 แห่ง  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสวนหย่อมเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสวนหย่อม 
ส าหรับท ากิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจและออกก าลังกาย

ส านักปลัด
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20 โครงการปรับปรุงห้องน้ า อบต.
ไพรขลา

เพื่อปรับปรุงห้องน้ า อบต.ไพรขลา ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงห้องน้ า อบต.
ไพรขลา

ปรับปรุงห้องน้ า อบต.ไพร
ขลา

ส านักปลัด

21 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน และลูกจ้าง อบต.
ไพรขลา

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงาน และลูกจ้าง อบต.
ไพรขลามีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1  คร้ัง  - 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะผู้บริหาร, สมาชิก 
อบต.,พนักงาน และ

ลูกจ้าง มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ใน
การท างานของตนขึ้น

คณะผู้บริหาร, สมาชิก 
อบต.,พนักงาน และลูกจ้าง

 มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเข้าใจบท 
บาทหน้าที่การท างานใน
ต าแหน่งของตนมากขึ้น

ส านักปลัด

22 โครงการรัฐพิธีและวันส าคัญ
ของทางราชการของ  อบต.

เพื่อจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ราชการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต.

อบต.ไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร่วมโครงการรัฐพิธีและ
วันส าคัญของทาง

ราชการของ  อบต.

จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ราชการหรือกิจกรรมต่างๆ 

 ของ  อบต.

ส านักปลัด/
ส่วนการศึกษ

23 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่อก่อสร้างห้องน้ าใหม่ให้ได้
มาตรฐาน ถูกหลักสุขลักษณะ
มากขึ้น

อบต.ไพรขลา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้องน้ าที่ได้มาตรฐาน 
และถูกหลักสุขลักษณะ

มีห้องน้ าที่ได้มาตรฐาน 
และถูกหลักสุขลักษณะ

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงห้องประชุม 
อบต.ไพรขลา

เพื่อปรับปรุงห้องประชุมให้
เหมาะสมส าหรับการประชุมและ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ  อบต.

1  แห่ง  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงห้องประชุม 
อบต.ไพรขลา 1 แห่ง

ห้องประชุมให้เหมาะสม
ส าหรับการประชุมและการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ของ  
อบต.

ส านักปลัด

25 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 อบต.ไพรขลา

เพื่อการท างานที่สะดวกรวดเร็ว 
และอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทั่วไปได้อย่างสะดวก

จ านวน    1   เคร่ือง  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเคร่ืองถ่ายเอกสาร
จ านวน 1 เคร่ือง

พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว
 และอ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนทั่วไป

ส านักปลัด

26 โครงการรับเสด็จ-ส่งเสด็จฯ 
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์

เพื่อการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์

ต าบลไพรขลา  - 300,000 300,000 300,000 300,000 รับ-ส่งเสด็จฯ พระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์

รับ-ส่งเสด็จฯ พระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์

ส านักปลัด
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27 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เว็บไซร์ อบต.

เพื่อเป็นส่ือกลางในการติดต่อ
สือสาร ประชาสัมพันธ์ ภาระกิจ
ต่าง ๆ ของ อบต. และให้บริการ
แก่ประชาชน

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบเว็บไซร์มีการ
พัฒนาปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ

สามารถเป็นส่ือกลางใน
การติดต่อสือสาร 

ประชาสัมพันธ์ ภาระกิจ
ต่าง ๆ ของ อบต. และ
ให้บริการแก่ประชาชน

ส านักปลัด

28 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์

 เพื่อใช้เป็นสถานที่การจัด
กิจกรรม

ต าบลไพรขลา  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 มีพื้นที่ใช้จัดกิจกรรม สามรถใช้จัดกิจกรรมได้
หลายกหลาย

ส านักปลัด

29 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.ไพรขลา

หมู่ที่ 1-12,  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทั้ง 12 

หมู่บ้าน

ใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.

ไพรขลา

ส านักปลัด

30 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว
ประจ าต าบลไพรขลา

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ

ต าบลไพรขลา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ

สามารถพัฒนาบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวให้มี

ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

31 โครงการขยายห้องส านักงาน
กองคลัง

เพื่อขยายห้องปฏิบัติงานส่วน
การคลังให้กว้างขึ้น

จ านวน 1 ห้อง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้องกองคลังมีพื้นที่
เพิ่มขึ้น

มีพื้นที่ให้บริการประชาชน
ได้อย่างสะดวกสบาย

กองคลัง

32 โครงการจัดต้ัง และพัฒนา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว

จ านวน  1  แห่ง  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวจ านวน 1 

ศูนย์

สามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

ส านักปลัด

33 โครงการปรับปรุงห้องครัว  -เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพรขลา จ านวน 1 หลัง  - 150,000 150,000 150,000 150,000 มีห้องครัวไว้ปรุงอาหาร
และเก็บอาหาร

สามารถใช้เป็นห้อง
ประกอบอาหารและเก็บ
อาหารได้

ส านักปลัด

34 โครงการซ่อมแซมพลังงาน
แสงอาทิตย์

 -เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ต าบลไพรขลา  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส านักปลัด

35 โครงการปรับปรุงเรือนเพาะช า  -เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพรขลา จ านวน 1 หลัง  - 50,000 50,000 50,000 50,000 เรือนเพาะช ามีสภาพที่
ดีขึ้น

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

ส านักปลัด
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36 จัดซ้ือแผงกั้นจราจร  -เพื่อใช้ในกิจการ อบต.
 -เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จ านวน 10 ตัว  - 15,000 15,000 15,000 15,000 มีแผงกั้นจราจรจ านวน
 10 ตัว

 -ใช้ในกิจการ อบต.
 -เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

37 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล
ไพรขลา (กิจกรรม “ส่งเสริม
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”)

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้  
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 
รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข

เด็กและเยาวชนต าบล
ไพรขลา จ านวน 80 คน

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนต าบล
ไพรขลา จ านวน 80 คน

เด็กและเยาวชนสามารถ
น าแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

38 โครงการหมู่บ้านต้นแบบรู้รัก
ประชาธิปไตย ไทยนิยม

เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบ เป็น
แกนหลักในการแก้ไขปัญหา มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

หมู่บ้านในต าบลไพรขลา  - 60,000 60,000 60,000 60,000 มีหมู่บ้านต้นแบบ รู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการ
ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

สป/กกต.สร.

39 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การควบคุม
อาคารตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเร่ือง
การควบคุมอาคารในพื้นที่ต าบล
ไพรขลา

ป้ายขนาด 1.2  x 2.4 
เมตร  จ านวน 24 ป้าย

 - 76,800 76,800 76,800 76,800 มีป้ายประชาสัมพันธ์
การควบคุมอาคารตาม
 พรบ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2523

ประชาชนได้รับทราบเร่ือง
การควบคุมอาคารในพื้นที่

ต าบลไพรขลา

สป/กองช่าง
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แบบ ผ.๐๒

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

40 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง
ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย

ต าบลไพรขลา  - 150,000 150,000 150,000 150,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 60

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเองตาม
ระบอบ ประชาธิปไตยมาก

ขึ้น

ส านักปลัด

41 โครงการจัดท าชั้นเหล็กวางถัง
ขยะพร้อมโครงหลังคา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รองรับขยะ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขัดแยกขยะ

ต าบลไพรขลา  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีชั้นเหล็กวางถังขยะ
พร้อมโครงหลังคา

ลดปริมาณขยะในต าบล กองช่าง/
ส านักปลัด
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แบบ ผ. 02

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

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนงานขยายเขต

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ
ประปาหมู่บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่
ที่ 6 ต าบลไพรขลา  (ให้กับ
ส านักงานการไฟฟ้าฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอท่าตูม)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้ในการบริหารระบบ
ประปาของหมู่บ้าน

ประชาชน  หมู่ที่  6 
จ านวน  63  หลังคาเรือน

784,875  -  -  - ประชาชนมีน้ าประปาใช้ ประชาชนหมู่ที่ 6 มี
น้ าประปาใช้ทุกหลังคา
เรือน

กองช่าง/กฟภ.

2 โครงการอุดหนุนงานขยายเขต
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับโรง
กรองน้ าประปาบ้านโนนโพธิ์  
หมู่ที่ 9 ต าบลไพรขลา  (ให้กับ
ส านักงานการไฟฟ้าฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอท่าตูม)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มี
ไฟฟ้าใช้ในการบริหารระบบ
ประปาของหมู่บ้าน

ประชาชน  หมู่ที่  9 
จ านวน  133  หลังคา
เรือน

380,000  -  -  - ประชาชนมีน้ าประปาใช้ ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
น้ าประปาใช้ทุกหลังคา
เรือน

กองช่าง/กฟภ.

3 โครงการอุดหนุนงานขยายเขต
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับโรง
สูบน้ าประปาหมู่บ้านโนนโพธิ์  
หมู่ที่ 9 ต าบลไพรขลา  (ให้กับ
ส านักงานการไฟฟ้าฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอท่าตูม)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มี
ไฟฟ้าใช้ในการบริหารระบบ
ประปาของหมู่บ้าน

ประชาชน  หมู่ที่  9 
จ านวน  133  หลังคา
เรือน

940,000  -  -  - ประชาชนมีน้ าประปาใช้ ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
น้ าประปาใช้ทุกหลังคา
เรือน

กองช่าง/กฟภ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่ ตัวชีวัด (KPI)
งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 อุดหนุนโครงโครงการติดต้ังหม้อ

แปลงไฟฟ้าเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อการใช้งาน

หมู่ที่ 1-12  - 500,000 500,000 500,000 500,000 มีหม้อแปลงไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น

สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้า
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ส่วนโยธา/
กฝภ.

5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ได้มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ทั่วถึงกัน

หมู่ที่ 1-12  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขตไฟฟ้าต าบล
ไพรขลาเพิ่มขึ้น

ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงกัน

ส่วนโยธา/
กฝภ.

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

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

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อดุหนุนโครงการสนับสนุนกจิการ

ของกิ่งกาชาดอ าเภอชมุพลบุรี
เพื่อชว่ยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนตามภารกจิของ
เหล่ากาชาด อ.ชมุพลบุรี

จ านวน  1  คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  1  คร้ัง สามารถชว่ยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกจิของเหล่ากาชาด อ.
ชมุพลบุรี

ส านักปลัด/
เหล่ากาชาด อ.

ชมุพลบุรี

2 อดุหนุนโครงการขอรับเงินอดุหนุน
ในการสงเคราะห์แกร่าษฎรที่
ประสบความทุกขย์ากเดือดร้อน 
และผู้ด้อยโอกาสตลอดจนชว่ยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย เหล่ากาชาด
จงัหวดัสุรินทร์

เพื่อชว่ยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนตามภารกจิของ
เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

จ านวน  1  คร้ัง 10,000 10,000  -  -  - จ านวน  1  คร้ัง สามารถชว่ยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกจิของเหล่ากาชาด จ.
สุรินทร์

ส านักปลัด/
เหล่ากาชาด จ.

สุรินทร์

3 อดุหนุนโครงการกองทุนสวสัดิการ
ชมุชน ต.ไพรขลา

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ สมาชกิ
กองทุนสวสัดิการชมุชน ต.ไพร
ขลา

จ านวน 1 กองทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองทุนสวสัดิการชมุชนมี
ความเขม้แขง็

ท าให้กองทุนสวสัดิการ
ชมุชนมคีวามเขม้แขง็

ส านักปลัด

4 อดุหนุนโครงการขอรับเงินอดุหนุน
ในการสงเคราะห์แกร่าษฎรที่
ประสบความทุกขย์ากเดือดร้อน 
และผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้งชว่ยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เหล่า
กาชาดจงัหวดัสุรินทร์

เพื่อชว่ยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนตามภารกจิของ
เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

จ านวน  1  คร้ัง  -  - 10,000 10,000 10,000 จ านวน  1  คร้ัง สามารถชว่ยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกจิของเหล่ากาชาด จ.
สุรินทร์

ส านักปลัด/
เหล่ากาชาด จ.

สุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม

ตัวชีวัด (KPI)วัตถุประสงค์โครงการที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

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

1.1 แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน จัดซ้ือ จัดหา จัดตั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนส าหรับ การ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน สาธารณสุข 
ประจ าปี

เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อบรมรณรงค์และ
ป้องกันด้านสาธารณสุข
 หมู่บ้านในต าบลไพร
ขลา หมู่ที่ 1-12

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 สุขภาพประชาชนดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สาธารณสุข/
สป.

2 โครงการอุดหนุนสาธารธารณสุข
มูลฐาน

เพื่อสนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพ

หมู่ที่ 1-12 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 อุดหนุนสาธารธารณ
สุขมูลฐาน ร้อยละ 80

สามารถสนับสนุนการ
บริการด้านสุขภาพ

ส านักปลัด

3 โครงการอุดหนุนการรับบริจาค
โลหิต

เพื่อสนับสนุนการรับบริจาค
โลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย

หมู่ที่ 1-12 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนการรับบริจาค
โลหิตร้อยละ 80

สามารถด าเนินโครงการ
รับบริจาคโลหิตได้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
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แบบ ผ. 02

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)
3 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ตามหนังสือ ที่ สร 
023.10/1029 ลงวันที่ 28 
มีนาคม 2559 เร่ือง โครงการ
บริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 - เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขต อ.
ชุมพลรี
- เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ของ องค์กรปก
คอรงส่วนท้องถิ่นตลอดจน
ข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นไว้เป็นหลักฐานของ
ข้อมูลศูนย์ฯ

จ านวน 1 คร้ัง 20,000  -  -  -  - มีสถานที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ของ 

องค์กรปกคอรงส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนข้อมูล

อื่น ๆ

เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ ของ องค์กรปกคอ
รงส่วนท้องถิ่นตลอดจน
ข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นไว้เป็น
หลักฐานของข้อมูลศูนย์ฯ

ส านักปลัด/ที่
ท าการ

ปกครอง อ.
ชุมพลบุรี

1 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนในพื้นที่ต าบลไพรขลา

เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เติบโตอย่างเหมาะสม

โรงเรียนในพื้นที่ต าบล
ไพรขลาจ านวน 3 แห่ง

2,036,000 1,980,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่าง

เพียงพอ

นักเรียนในพื้นที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเติบโต
อย่างเหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษาฯ

2 อุดหนุนโครงการเทศกาลงานปลา
ไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงาน
กาชาด

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
จ าหน่ายของดีเมืองชุมพลบุรี 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  และ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

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

อันดีงามไว้

ประชาสัมพันธ์และ
จ าหน่ายของดีเมืองชุมพล
บุรี และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษาฯ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.7 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซ้ือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี เพื่อแสดงความความ

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ต าบลไพรขลา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.7 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซ้ือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ท าความสะอาด

ใหญ่ Big Cleaning Day
เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ในชมุชน สร้างความสามคัคีให้
เกดิขึ้นในชมุชนเสริมสร้างวนิัย
การรักษาความสะอาดพัฒนา
ต าบล

1  คร้ัง  -  -  -  -  - ท าความสะอาดใหญ่ Big
 Cleaning Day 1  คร้ัง

ชมุชนมคีวามสะอาด
เรียบร้อยในชมุชน สร้าง
ความสามคัคีให้เกดิขึ้นใน
ชมุชนเสริมสร้างวนิัยการ
รักษาความสะอาดพัฒนา
ต าบล

ส านักปลัด/
กองชา่ง/กอง

คลัง/กอง
การศึกษา

2 โครงการรักน้ า รักป่า รักชมุชน เพื่อร่วมกนัพัฒนาพื้นที่ในต าบล 
เสริมสร้างกระบวนการมส่ีวน
ร่วมระหวา่ง อบต. กบัประชาชน
ให้เกดิความสามคัคีปรองดองกนั

ตัดหญ้าขา้งทางในถนน
ของต าบล ร่วมกนัปลูก
ต้นไม ้เกบ็ขยะ และ

กจิกรรมต่าง ๆ

 -  -  -  -  - มปี่าไมเ้พิ่มขึ้น น้ าสะอาด ชมุชนมคีวามสะอาด
เรียบร้อย มปี่าไมเ้พิ่มขึ้น 
สร้างความสามคัคีให้เกดิขึ้น
ในชมุชน

ส านักปลัด/
กองชา่ง/กอง

คลัง/กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ที่ไม่ใช้งบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต แก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิ
สภาท้องถิ่น ขา้ราชการฝ่าย
ประจ า ตลอดจนพนักงานจา้ง
2. เพื่อสร้างจติส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรมแกค่ณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา
ท้องถิ่น ขา้ราชการฝ่ายประจ า 
ตลอดจนพนักงานจา้ง

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - จ านวนขอ้มลู/องค์กร
ความรู้ด้านการต่อต้าน

การทุจริตที่น ามาเผยแพร่

สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
แกค่ณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชกิสภาท้องถิ่น 
ขา้ราชการฝ่ายประจ า 
ตลอดจนพนักงานจา้ง และ
สร้างจติส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรมแก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชกิสภาท้องถิ่น 
ขา้ราชการฝ่ายประจ า 
ตลอดจนพนักงานจา้ง

สป/ก.คลัง/ก.
ชา่ง/ก.

การศึกษา

4 จดัท าคู่มอืการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1. เพื่อผลิตคู่มอืการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลา ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการ
ท างานให้เป็นไปด้วยความ
ถกูต้อง 
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
แกบุ่คลากรให้เกดิความ
ตระหนักถงึปัญหาการทุจริตคอร์
รัปชนั

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - มกีารจดัท าคู่มอืการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน

สามารถจดัท าคู่มอืการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกนั

ผลประโยชน์ทับซ้อนส าเร็จ

สป/ก.คลัง/ก.
ชา่ง/ก.

การศึกษา
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 กจิกรรม “ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมอืง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจดัท าแผน
ป้องกนัการทุจริตในองค์กรที่
บริหาร

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - มปีระกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร อยา่งน้อย 1 
ฉบับ

การบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มคีวามโปร่งใส สามารถ
ป้องกนัการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้

สป/ก.คลัง/ก.
ชา่ง/ก.

การศึกษา

6 การสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล

เพื่อก าหนดมาตรการด้านความ
โปร่งใสในการบริหารบุคคลของ
 อบต. การปฏิบัติงานบุคลากรมี
รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ถกูต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ป้องกนัการทุจริต 
ในการแสวงหาประโยชน์จาก
การปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล   ปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติราชการด้านบริหารงาน
บุคคลของ อบต. ให้มี
ประสิทธภิาพได้คนดี คนเกง่เขา้
มาท างาน

จดัท ามาตรการด้านการ
บริหารบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 

1 มาตรการ

 -  -  -  -  - มมีาตรการด าเนินงาน
ด้านบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 มาตรการ

ลดขอ้ร้องเรียนในการ
ด าเนินการด้านบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไมน่้อยกวา่ 90

สป/ก.คลัง/ก.
ชา่ง/ก.

การศึกษา

7 มาตรการออกค าส่ังมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ

เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ฯลฯ

จดัท าค าส่ังมอบหมายงาน
ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวน 4 ฉบับ

 -  -  -  -  - มคี าส่ังมอบหมายงานให้
ผู้ที่เกี่ยวขอ้งปฏิบัติ
ราชการแทน จ านวนไม่
น้อยกวา่ 4 ฉบับ

ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับ
ดี   และประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลดการ
ผูกขาดอ านาจหน้าที่อนัเป็น
ชอ่งทางแห่งการทุจริ

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 กจิกรรม : “ควบคุมการเบิก
จา่ยเงินตามขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี”

1.เพื่อให้บุคลากรฝ่ายการเงิน
และบัญช ีกองคลังมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
 ประกาศ และหนังสือที่ 
เกี่ยวขอ้ง  
2. เพื่อลดขอ้ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกดิ
ความเสียหายแกท่างราชการ

บุคลากรฝ่ายการเงินและ
บัญช ีกองคลัง อบต.ไพร

ขลา

 -  -  -  -  - ลดขอ้ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรฝ่ายการเงินและ
บัญช ีกองคลัง มคีวามรู้
ความเขา้ใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวขอ้ง

ส่วนการคลัง

9 กจิกรรม : “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพัสดุ”

เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้าน
จดัซ้ือจดัจา้ง ฯลฯ

บุคลากรฝ่ายพัสดุและ
ทรัพยสิ์น กองคลัง อบต.
ไพรขลา

 -  -  -  -  - ประชาชนได้รับทราบ
ขอ้มลูในการบริหารงาน
ของหน่วยงานด้วยความ
โปร่งใสมปีระสิทธภิาพ

ประชาชนสามารถได้
รับทราบขอ้มลูในการ

บริหารงานของหน่วยงาน
ด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธภิาพ

ส่วนการคลัง

10 กจิกรรมการใชบ้ัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ

เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติ
ราชการด้านการอ านวยความ
สะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  และให้
ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - มกีารใชบ้ัตรคิวส าหรับ
ให้บริการแกป่ระชาชน
ตามล าดับกอ่นหลัง 
ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ

ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
ในบริการที่ให้ ไมน่้อยวา่
ร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับ
บริการ และเกดิความโปร่งใส
 ลดขอ้ร้องเรียนการทุจริต
ต่อหน้าที่

สป/ก.คลัง/ก.
ชา่ง/ก.

การศึกษา

11 กจิกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
การบริการประชาชน  และ
อ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ และ
มคีวามพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจา้หน้าที่ 
เพิ่มขึ้น

ผู้มารับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการติดต่อ
ขอรับบริการ และมคีวาม
พึงพอใจในการให้บริการของ
เจา้หน้าที่

สป/ก.คลัง/ก.
ชา่ง/ก.

การศึกษา
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

12 มาตรการมอบอ านาจเจา้พนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1พื่อให้การใชดุ้ลยพินิจของเจา้
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 เป็นไปอยา่ง
รอบคอบ และป้องกนัการทุจริต
คอร์รัปชนัของเจา้หน้าที่

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - ค าส่ังนายก อบต. มอบ
อ านาจเจา้พนักงาน
ท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กบั
รองนายก อบต.

มกีารออกค าส่ังมอบอ านาจ
นายก อบต. ในฐานะเจา้
พนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

กองชา่ง

13 กจิกรรมยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจกัษ์

เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลที่มคีวาม
ซ่ือสัตย ์สุจริต มคุีณธรรม 
จริยธรรม  ฯลฯ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - มกีารยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
แกห่น่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีจ านวนไม่
น้อยกวา่ 10 คน/ปี

จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่
ได้รับการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ

ส านักปลัด

14 กจิกรรม : ยกยอ่งและเชดิชเูกยีรติ
แกบุ่คคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเขา้ร่วมใน 
กจิกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจแก่
ผู้ท าคุณประโยชน์ และมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

 -  -  -  -  - ยกยอ่งและเชดิชเูกยีรติ
แกบุ่คคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเขา้ร่วม
ในกจิกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

ประชาชน หน่วยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา  
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา

ส านักปลัด

15 กจิกรรม : เชดิชเูกยีรติประชาชน
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

เพื่อเชดิชเูกยีรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ให้เป็นตัวอยา่งและ
เป็นวทิยากร ถา่ยทอดให้แก่
เกษตรกร

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - ระดับความส าเร็จของ
เกษตรกรสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อสนอง
พระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อสนอง
พระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกจิ และน า
กลับไปด าเนินการอยา่งเป็น
รูปธรรม

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

16 กจิกรรม : “การจดัท าขอ้ตกลง
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา”

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตาม
ขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
 เป็นไปอยา่งม ีประสิทธภิาพ 
ประสิทธผิล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  ฯลฯ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - มกีารจดัท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา

สามารถปฏิบัติราชการตาม
ขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอยา่งม ี
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด

สป/ก.คลัง/ก.
ชา่ง/ก.

การศึกษา

17 กจิกรรม : ให้ความร่วมมอืกบั
หน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ อบต. ไพรขลา

1. เพื่อให้เป็นมาตรการจดัการ 
กรณีได้รับทราบหรือรับแจง้ 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2. เพื่อความโปร่งใส และ
ป้องกนัการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - ทุกส านัก/กอง จดัท า
ขอ้ตกลงการปฏิบัติ
ราชการต่อผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลามคีวามโปร่งใส และ
ป้องกนัการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ดี

สป/ก.คลัง/ก.
ชา่ง/ก.

การศึกษา

18 มาตรการ : “ด าเนินการเกี่ยวกบั
เร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจา้หน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา วา่
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมชิอบ”

เพื่อสร้างจติส านึกให้แก่
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล และ
พนักงานจา้งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา ยดึมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี และ
ตระหนักถงึความส าคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมชิอบ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - ร้อยละของเร่ืองร้องเรียน
ของเจา้หน้าที่ที่มกีาร
ทุจริตและประพฤติมชิอบ

ภาคประชาชนมบีทบาทใน
การเฝ้าระวงั และติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของ
เจา้หน้าที่

ส านักปลัด

117



แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

19 มาตรการ : “ปรับปรุงศูนยข์อ้มลู
ขา่วสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา ให้มปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น”

1. เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารอนั
เป็นประโยชน์แกป่ระชาชน
อยา่งครบถว้น ถกูต้องและไม่
บิดเบือนขอ้เท็จจริง   
2. เพื่อเพิ่มชอ่งทางให้ประชาชน
ได้มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - จ านวนศูนยข์อ้มลู
ขา่วสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

มศูีนยข์อ้มลูขา่วสาร
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา จ านวน 1 แห่ง

ส านักปลัด

20 กจิกรรม : “การเผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
 และทรัพยสิ์นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และการรับเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกบัการเงินการคลัง”

เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารใน
การปฏิบัติงานให้ประชาชน
ได้รับรู้ และเพื่อประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู
ขา่วสาร

ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู
ขา่วสารที่ส าคัญของทาง
ราชการ ประชาชนมโีอกาส
ได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา ท าให้ลดการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบ มี
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

กองคลัง

21 มาตรการ : “จดัให้มชีอ่งทางที่
ประชาชนเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา”

1. เพื่อให้มชีอ่งทางการเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานที่
หลากหลาย  
2. เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3. เพื่อให้มชีอ่งทางในการรับ
เร่ืองร้องเรียนที่เขา้ถงึประชาชน
ได้ง่าย

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - จ านวนชอ่งทางในการ
เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร
ของหน่วยงาน

ชอ่งทางในการเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงาน

 จ านวนไมน่้อยกวา่ 7 
ชอ่งทาง

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

22 กจิกรรม : รับฟังความคิดเห็นเร่ือง
การด าเนินการเกี่ยวกบักจิการที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามยัของประชาชนในต าบล
ไพรขลา”

เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
 และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อยา่ง
ถกูต้องหรือน ามาเป็นขอ้มลูใน
การท าแผนงานโครงการแกไ้ข
ปัญหาต่อไป

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - มสีถติิจ านวนเร่ืองร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน ประจ า
สัปดาห์/ประจ าเดือน

ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข ์จากประชาชนใน
พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญหรือผู้มส่ีวนได้เสียที่
เกี่ยวขอ้ง

ส านักปลัด

23 กจิกรรม : การด าเนินงานศูนยรั์บ
เร่ืองราวร้องทุกข ์และก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน

1. เพื่อเป็นชอ่งทางในการรับ
เร่ืองร้องเรียน หรือรับความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะจาก
ประชาชน  
2. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ขั้นตอน และกระบวนการในการ
ร้องเรียน

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - ประชาชนได้รับทราบ
ขั้นตอน กระบวนการ 
และแสดงความคิดเห็น
ผ่านชอ่งทางในการรับ
เร่ืองร้องเรียน

มชีอ่งทางและก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการในการ
ร้องเรียน

ส านักปลัด

24 มาตรการ : แกไ้ขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อรับแจง้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกบัเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะ
ได้แกไ้ขปัญหาได้อยา่งถกูต้อง
รวดเร็ว

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - มสีถติิจ านวนเร่ืองร้อง
ทุกข/์ร้องเรียนเหตุ
เดือดร้อนร าคาญเป็น
ประจ าทุกเดือน

รับแจง้เร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกขเ์กี่ยวกบัเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ จากประชาชนใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

ส านักปลัด

25 มาตรการ : แต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน 
(โดยวธิผ่ีานการประชาคม) ใน
การมส่ีวนร่วมกบัองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน
ทั้ง 12 หมู่บ้าน

 -  -  -  -  - ประชาชนมส่ีวนร่วมใน
การตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ
ด าเนินงานและตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

กองคลัง
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

26 มาตรการ : ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมนิผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิกีาร
บริหารกจิการ บ้านเมอืงที่ดีของ 
อบต. ไพรขลา

1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เกดิความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง 
บทบาทของประชาชน  
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้มามส่ีวนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลา

ผู้แทนชมุชน ผู้แทนสภา
ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวฒิุ 

ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล

 -  -  -  -  - ประชาชนได้เขา้มาร่วม
ในการตัดสินใจในการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เขา้มาร่วมในการตัดสินใจใน
การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

27 กจิกรรม : จดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี

1. เพื่อจดัวางระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบ คตง. วา่
ด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
2. เพื่อพิสูจน์ความถกูต้องและ
เชื่อถอืได้ของขอ้มลูและตัวเลข
ต่างๆ ทางด้านการบัญช ีและ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจวา่เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ
 ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่ก าหนด  
4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจวา่เพียงพอ และเหมาะสม  
5. เพื่อเป็นหลักประกนัการใช้
และระวงัทรัพยสิ์นต่างๆ ของ
ส่วนราชการเป็นไปอยา่ง
เหมาะสม

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

 -  -  -  -  - บุคลากรมคีวามเขา้ใจ
และปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น

บุคลากรมคีวามเขา้ใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ ลดความ
เส่ียงในการเบิกจา่ยเงินลด
น้อยลง และสามารถใช้
ทรัพยากรของส านัก/กอง/
หน่วยงาน ที่มอียู่อยา่งคุ้มค่า
 ประหยดั

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

28 กจิกรรม : ติดตามประเมนิผล
ระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
จดัท าและน าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารจดัการความเส่ียงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความ
เส่ียง ในการป้องกนัหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย 
การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - มกีารติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

ส่วนราชการที่รับผิดชอบมี
การน าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจดัการความเส่ียง

สป/ก.คลัง/ก.
ชา่ง/ก.

การศึกษา

29 ส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจ ุแต่งต้ัง การโอน ยา้ย

1. เพื่อให้ประชาชนมส่ีวนร่วม 
การตรวจสอบ ก ากบัดูแลการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจแุต่งต้ังการโอน ยา้ย

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - ก าหนดเป็นระดับขั้นของ
ความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์
การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกา้วหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของแต่ละ
ระดับ

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบั
การบรรจ ุการโอน ยา้ย 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา และมี
แนวทางในการปฏิบัติงาน
อยา่งชดัเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธบิาย
ผลที่เกดิขึ้นดังกล่าวได้

ส านักปลัด

30 กจิกรรม : การมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ
 การจา่ย และการใชป้ระโยชน์
ทรัพยสิ์น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

เพื่อให้การรับ - จา่ยเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลา เกดิความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้

อบต.ไพรขลา  -  -  -  -  - มกีารด าเนินงานตาม
วธิกีารด าเนินงานครบทุก
ขั้นตอน

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ตรวจสอบและได้รับทราบ
ขอ้มลูการรับ – จา่ยเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล    
         ไพรขลา ท าให้เกดิ
ความโปร่งใส ในการรับ – 
จา่ยเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา

กองคลัง
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

31 กจิกรรม : อบรมให้ความรู้
กรรมการตรวจการจา้ง

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับ
การแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ
ตรวจการจา้ง ท าหน้าที่ตรวจ
งานจา้งอยา่งถกูต้อง สอดคล้อง
กบัขอ้บังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  -  -  -  -  - คณะกรรมการตรวจการ
จา้ง ท าหน้าที่ตรวจงาน
จา้งอยา่งถกูต้อง

คณะกรรมการตรวจการจา้ง
 ท าหน้าที่ตรวจงานจา้ง
อยา่งถกูต้องสอดคล้องกบั
ขอ้บังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง

กองคลัง

32 กจิกรรม : ส่งเสริมสมาชกิสภา
ท้องถิ่นให้มบีทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

1. เพื่อเป็นกลไกส าหรับ
ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร  
2. เพื่อให้เกดิความโปร่งใสและ
ลดการทุจริต สามารถตรวจสอบ
ได้  
3. สมาชกิสภาท้องถิ่นเขา้ใจ
บทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น

สมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา 
จ านวน 24  คน

 -  -  -  -  - สมาชกิสภาท้องถิ่นเขา้ใจ
บทบาทหน้าที่

1. สมาชกิสภาท้องถิ่นเขา้ใจ
บทบาทหน้าที่ และร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร
2. การปฏิบัติงานต่างๆ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ส านักปลัด

33 มาตรการ : การส่งเสริมและพัฒนา
เครือขา่ยด้านการป้องกนัการทุจริต

1. เพื่อสร้างแกนน าแนวร่วมและ
เครือขา่ยในการรักษา
ผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กบั
ทุกภาคส่วน ให้เกดิจติส านึก
และตระหนักเกี่ยวกบัปัญหา
การทุจริต  
3. เพื่อให้เกดิความร่วมมอืร่วม
ใจในการป้องกนัการทุจริตใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวสิาหกจิ สถานศึกษา 
และภาคประชาชน ในเขต
ต าบลไพรขลาเขา้มามส่ีวน
ร่วมในการเป็นเครือขา่ย
ด้านการป้องกนัการทุจริต
ร่วมกบัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา

 -  -  -  -  - เกดิความร่วมมอืร่วมใจ
ในการป้องกนัการทุจริต
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา

เกดิแกนน า แนวร่วมและ
เครือขา่ยในการรักษา
ผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
และตระหนักเกี่ยวกบัปัญหา
การทุจริต

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02/1

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสรุนิทรท์ี ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสรุนิทร ์ย.1 ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานการเกษตร
 แนวทางการพัฒนาขดุลอกหนองน้้า  ก่อสรา้ง  แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้้า  ก่อสรา้งสถานีโรงสบูน้้า

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขดุลอกคลองส่งน า้ เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั

เกบ็น า้และส่งน า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่งครอบคลุม

หมูท่ี ่1-12   -        1,000,000        1,050,000        1,102,500       1,157,625 กกัเกบ็น า้ได้เพิม่ขึ น
และครอบคลุมพื นทีท่้า

การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้และส่ง

น า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่ง

ครอบคลุม

กองชา่ง/อบจ.

2 โครงการขดุลอกหนองน า้
สาธารณะต้าบลไพรขลา

เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั
เกบ็น า้ในการอปุโภค-บริโภค
และการเกษตร

หมูท่ี ่1-12   -        1,000,000        1,050,000        1,102,500       1,157,625 กกัเกบ็น า้ได้เพิม่ขึ น
และครอบคลุมพื นทีท่้า

การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้และส่ง

น า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่ง

ครอบคลุม

กองชา่ง/อบจ.

7 โครงการขดุลอกคลองส่งน า้ หมู่
ที ่6

เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั
เกบ็น า้และส่งน า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่งครอบคลุม

กว้าง 8 เมตร  ระยะทาง
 12 กม. ลึก 1.5 เมตร

  -      4,300,000        4,515,000        4,740,750       4,977,788 กกัเกบ็น า้ได้เพิม่ขึ น
และครอบคลุมพื นทีท่้า

การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้และส่ง

น า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่ง

กองชา่ง/อบจ.

15 โครงการกอ่สร้างสถานสูีบน า้
พร้อมระบบส่งน า้

เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั
เกบ็น า้ในการอปุโภค-บริโภค
และการเกษตร

หมูท่ี ่6,9   -     6,000,000        6,300,000        6,615,000       6,945,750 ส่งน า้ส้าหรับท้า
การเกษตร อปุโภค-

บริโภคอยา่งครอบคลุม

สามารถส่งน า้ส้าหรับ
ท้าการเกษตร อปุโภค-
บริโภค อยา่งครอบคลุม

กองชา่ง/อบจ.

10 โครงการลอกคลองโบราณ หมูท่ี่
 10

กวา้ง 10 เมตร ลึก 2 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

  -        1,800,000        1,890,000        1,984,500       2,083,725 กกัเกบ็น า้ได้เพิม่ขึ น
และครอบคลุมพื นทีท่้า

การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้และส่ง

น า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่ง

ครอบคลุม

กองชา่ง/อบจ.

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

องค์การบรหิารสว่นต้าบลไพรขลา อ้าเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์

วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เกนิศักยภาพ)
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ ตวัชวีดั (KPI)
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการขดุลอกหนอง เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั

เกบ็น า้
 - ลอกหนองบวั ม. 4 
พท. 25 ไร่ ลึก 1.5 ม. 
(2,700,000)

  -        5,000,000        5,250,000        5,512,500       5,788,125 กกัเกบ็น า้ในการ
อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิม่ขึ น

กองชา่ง/อบจ.

  - หนองโพน ม.2 พท. 
18 ไร่ ลึก 3 ม. 
(3,800,000)

 -หนองมมิะน้อย ม.1 
พท. 4.2 ไร่ ลึก 3.50 ม. 
(1,000,000)

 -หนองแสงใหญ่ ม.7 
พท. 34  ไร่ ลึก 3 ม. 
(20,000,000)

 - หนองบงึ ม.11 ลึก 3
 ม. พท. 4 ไร่ (850,000)

 - หนองอะม ีม.11 ลึก 
3 ม. พท. 4 ไร่ 
(850,000)

  - หนองผ้ึง ม.11 ลึก 
1.5 ม. พท. 3 ไร่
(320,000)

 -หนองกระจบั ม.3 พท.
 19 ไร่ ลึก 1.50 ม. 
(2,000,000)

 -หนองมมิะใหญ่ ม.1 
พท. 7.2 ไร่ ลึก 3.50 ม. 
(1,800,000)

  -หนองแวง ม. 2 พท. 
16 ไร่ ลึก 3 ม. 
(3,400,000)

ตวัชวีดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้ในการ
อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิม่ขึ น
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  -หนองหวัชา้ง ม.10 
พท. 9 ไร่ ลึก 3 ม. 
(1,350,000)

  -หนองประปา ม.11 
พท. 10 ไร่ ลึก 2 ม. 
(1,400,000)

  -หนองตามอ๊ก ม.7 
พท. 5 ไร่ ลึก 3 ม.
(1,000,000)

 -หนองโพนทนั ม.3 
พท. 12 ไร่ ลึก 3  ม.
(2,500,000)

 -หนองโสนก ม.2 พท. 
7 ไร่ ลึก 3 เมตร  
(1,500,000)

  -หนองสองหอ้ง ม.2 
พท. 12 ไร่ ลึก 3 เมตร 
(2,500,000)

14 โครงการขดุลอกคลอง หมูท่ี ่3 เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั
เกบ็น า้และส่งน า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่งครอบคลุม

กวา้ง 6 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร

  -        1,000,000        1,050,000        1,102,500       1,157,625 กกัเกบ็น า้ได้เพิม่ขึ น
และครอบคลุมพื นทีท่้า

การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้และส่ง

น า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่ง

กองชา่ง/อบจ.

16 โครงการขดุลอกคลองส่งน า้ หมู่
ที ่7

เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั
เกบ็น า้และส่งน า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่งครอบคลุม

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
6,000 เมตร

  -     3,000,000        3,150,000        3,307,500       3,472,875 กกัเกบ็น า้ได้เพิม่ขึ น
และครอบคลุมพื นทีท่้า

การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้และส่ง

น า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่ง

ครอบคลุม

กองชา่ง/อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชวีดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการวางทอ่มดุส่งน า้จากล้า

น า้มลู ถงึหมูท่ี ่9
เพือ่การส่งน า้ท้าการเกษตร 
อปุโภคและบริโภค

ระยะทาง  3,600  เมตร   -        1,500,000        1,575,000        1,653,750       1,736,438 ทอ่มดุส่งน า้จากล้าน า้มลู สามารถส่งน า้ เพือ่
การเกษตร อปุโภค
และบริโภคอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กองชา่ง/อบจ.

22 โครงการขดุลอกล้าพลับพลา 
หมูท่ี ่ 6 – หมูท่ี ่7

เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั
เกบ็น า้และส่งน า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่งครอบคลุม

กวา้ง  20  เมตร ยาว 
12,000 เมตร

  -      10,000,000      10,500,000      11,025,000     11,576,250 กกัเกบ็น า้ในการ
อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิม่ขึ น

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้ในการ
อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิม่ขึ น

กองชา่ง/อบจ.

24 โครงการขดุลอกคลอง  หมูท่ี ่ 9 เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั
เกบ็น า้และส่งน า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่งครอบคลุม

กวา้ง  10  เมตร ยาว  
2,000  เมตร

  -       900,000          945,000          992,250       1,041,863 ขดุลอกคลอง  หมูท่ี ่ 9 สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้และส่ง
น า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่ง
ครอบคลุม

กองชา่ง/อบจ.

25 โครงการลอกคลองบา้นโพนมว่ง
 หมูท่ี ่10

เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั
เกบ็น า้และส่งน า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่งครอบคลุม

กวา้ง 10 เมตร ลึก 2 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

  -        2,000,000        2,100,000        2,205,000       2,315,250 กกัเกบ็น า้ได้เพิม่ขึ น
และครอบคลุมพื นทีท่้า

การเกษตร

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น า้และส่ง

น า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่ง

ครอบคลุม

กองชา่ง/อบจ.

27 โครงการขดุลอกคลองส่งน า้  
บา้นโนนโพธิ ์หมูท่ี ่9 ถงึ บา้น
โนนสมบรูณ์ หมูท่ี ่6

เพือ่เพิม่ปริมาณในการกกั
เกบ็น า้และส่งน า้ส้าหรับท้า
การเกษตรอยา่งครอบคลุม

กวา้ง 7 เมตร ระยะทาง
 11,500 เมตร

  -       3,000,000        3,150,000        3,307,500       3,472,875 ขดุลอกคลองส่งน า้ หมู่
ที ่9 ถงึ หมูท่ี ่6

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกักเก็บน ้าและส่งน ้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองชา่ง/อบจ.

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชวีดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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แบบ ผ.02/1

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสรุนิทรท์ี ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสรุนิทร ์ย.1 ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานการพาณิชย์
 แนวทางการพัฒนาบ้ารงุรกัษาระบบประปา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างประปา เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใชน้ า้

อยา่งสะอาดถกูสุขลักษณะ
หมูท่ี ่5,8  - 3,000,000        3,150,000        3,307,500       3,472,875 ประชาชนมนี า้สะอาด

ใชอ้ยา่งทัว่ถงึกนั
ประชาชนได้ใชน้ า้อยา่ง
สะอาดถกูสุขลักษณะ

อยา่งทัว่ถงึ

กองชา่ง

องค์การบรหิารสว่นต้าบลไพรขลา อ้าเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์

ตวัชวีดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ
โครงการ วตัถุประสงค์
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แบบ ผ.02/1

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสรุนิทรท์ี ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสรุนิทร ์ย.1 ดา้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
แนวทางการพัฒนาก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม  บ้ารงุรกัษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน้้า  ถนน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการถนนลาดยาง หมูท่ี ่6 เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ

ปลอดภยัของประชาชน
กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง

 7กม.
 - 15,000,000      15,750,000      16,537,500     17,364,375 ประชาชนสัญจรได้

สะดวกและปลอดภยั
ประชาชนมกีารสัญจร

อยา่งสะดวกและ
ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จาก รพ.สต. - บา้นนายปลอง 
สุขสนทิ

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร

 -      2,860,000        3,003,000        3,153,150       3,310,808 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
หมูท่ี ่ 8

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6  ม. ยาว 800 ม.  - 2,640,000        2,772,000        2,910,600       3,056,130 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที ่9

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  5  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

 - 5,000,000        5,250,000        5,512,500       5,788,125 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

5 โครงการถนนลาดยาง จากบา้น
นายสมใจ ใสสอาด - ศาลปูต่า

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,300 เมตร

 -      4,000,000        4,200,000        4,410,000       4,630,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000 เมตร

 - 6,000,000        6,300,000        6,615,000       6,945,750 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที ่10

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร  ยาว  800
  เมตร

 - 2,000,000        2,100,000        2,205,000       2,315,250 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที ่3

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร

 - 900,000          945,000          992,250       1,041,863 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

องค์การบรหิารสว่นต้าบลไพรขลา อ้าเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์

ที่ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชวีดั (KPI)
งบประมาณ

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่

ที ่5
เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร

 - 900,000          945,000          992,250       1,041,863 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที ่ 6

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

 - 750,000          787,500          826,875         868,219 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้
ตัว U หมูท่ี ่7

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 300 เมตร  - 500,000          525,000          551,250         578,813 ระบายน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สามารถระบายน า้ได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที ่11

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

 - 6,000,000        6,300,000        6,615,000       6,945,750 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง  
หมูท่ี ่ 3

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

 - 6,500,000        6,825,000        7,166,250       7,524,563 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

14 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง 
หมูท่ี ่11

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  8  เมตร  ยาว  
3,000  เมตร

 -           10,000,000      10,500,000      11,025,000     11,576,250 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที ่12

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

 -      1,500,000        1,575,000        1,653,750       1,736,438 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

16 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จากทางด้า 2081 ถงึ
ถนนลาดยางหนา้โรงเรียน หมูท่ี่
 12

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
3,000  เมตร

 - 10,000,000      10,500,000      11,025,000     11,576,250 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

17 โครงการถนนลาดยางจากคุ้ม
หนองกระจบั ถงึบา้นตาเฮอ

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

 - 6,000,000        6,300,000        6,615,000       6,945,750 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

18 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟสัติกคอนกรีต ถนนสายบา้น
ไพรขลา -บา้นกระสัง

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

หมูท่ี ่1,4  - 10,000,000      10,500,000      11,025,000     11,576,250 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/ทาง
หลวง สร.

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชวีดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.

ทะเลสาบทุง่กลุา
เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

ทะเลสาบฯ  - 2,698,000        2,832,900        2,974,545       3,123,272 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/ทาง
หลวง สร.

20 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟสัติกคอนกรีต ถนนสายบา้น
ขาม-บา้นโพนมว่ง

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

หมูท่ี ่2,10  - 10,000,000      10,500,000      11,025,000     11,576,250 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองช่าง/
อบจ./ทาง
หลวง สร.

21 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
บา้นโพนมว่ง

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

 - 5,000,000        5,250,000        5,512,500       5,788,125 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองช่าง/
อบจ./ทาง
หลวง สร.

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
บา้นโพนมว่ง

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,0000 เมตร

 - 30,000,000      31,500,000      33,075,000     34,728,750 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองช่าง/
อบจ./ทาง
หลวง สร.

23 โครงการสร้างถนนลาดยางจาก
ทะเลสาบฯ - บา้นมว่งสวรรค์ 
หมูท่ี ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

 -      7,000,000        7,350,000        7,717,500       8,103,375 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

24 โครงการสร้างถนนลาดยางจาก
ตู้ยาม - ล้าพลับพลา หมูท่ี ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

 -      3,500,000        3,675,000        3,858,750       4,051,688 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

25 โครงการกอ่สร้างทางจกัรยาน
ทะเลสาบทุง่กลุา

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 3 เมตร ยาว 700 
เมตร

 -      1,100,000        1,155,000        1,212,750       1,273,388 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

26 โครงการกอ่สร้างรางระบายน า้
ตัว U หมูท่ี ่7

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 2,000 เมตร  -      5,000,000        5,250,000        5,512,500       5,788,125 ระบายน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สามารถระบายน า้ได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. คุ้ม
โนนหวา้ หมูท่ี ่7

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  5  เมตร  ยาว  
1,000 เมตร

 - 2,700,000        2,835,000        2,976,750       3,125,588 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบา้นนายรัชเดช สีดา - ล้า
พลับพลา

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  5 เมตร  ยาว  
1,000 เมตร

 -      2,700,000        2,835,000        2,976,750       3,125,588 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

29 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
หมูท่ี ่ 8

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6  ม. ยาว 1,000 
ม.

 -      3,300,000        3,465,000        3,638,250       3,820,163 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

งบประมาณ
ตวัชวีดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัที่ โครงการ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วตัถุประสงค์
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 

จากหนา้วดั - บา้นนายประยนู 
คงชดีู

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร

  -      2,700,000        2,835,000        2,976,750       3,125,588 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบา้นนายสุจนิ คงชดีู - บา้น
นายพนม สุขสนทิ

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร

  -      1,100,000        1,155,000        1,212,750       1,273,388 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที ่10

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร  ยาว  800
  เมตร

  - 2,200,000        2,310,000        2,425,500       2,546,775 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

33 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบา้นนายพรชยั - หมูท่ี ่8

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500   -      5,000,000        5,250,000        5,512,500       5,788,125 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบา้นนางแพง ค้าจร - คลอง
ศรีชมุพล

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 8 เมตร ยาว 500   - 2,200,000        2,310,000        2,425,500       2,546,775 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

35 โครงการถนนลาดยาง โพนงาม 
หนองผึ ง

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

  - 3,700,000        3,885,000        4,079,250       4,283,213 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

36 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางจาก
ทางด้า 2081 ถึงถนนลาดยางหนา้
โรงเรียน หมู่ที ่12

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
3,000  เมตร

  - 1,000,000        1,050,000        1,102,500       1,157,625 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

37 โครงการถนนลาดยางจากคุ้ม
หนองกระจบั ถงึบา้นตาเฮอ

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

  - 6,000,000        6,300,000        6,615,000       6,945,750 ถนน คสล. กวา้ง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

ประชาชนมกีารสัญจร
ทีส่ะดวกและปลอดภยั
ของประชาชน

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

38 โครงการถนนลาดยางโนน
สมบรูณ์ - ทะเลสาบทุง่กลุา

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 8 เมตร ยาว 
7,000 เมตร

  - 20,000,000      21,000,000      22,050,000     23,152,500 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

39 โครงการรางระบายน า้ตัว U  
หมูท่ี ่12

เพือ่การระบายน า้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 1800 เมตร  -      4,500,000        4,725,000        4,961,250       5,209,313 ระบายน า้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

สามารถระบายน า้ได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชวีดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

132



แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  

หมูท่ี ่ 1 รอบหนองทา่ไซ
เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 8  ม. ยาว 800 ม.  -      1,760,000        1,848,000        1,940,400       2,037,420 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง/
อบจ.สุรินทร์

41 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที ่4

เพือ่การสัญจรทีส่ะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,800เมตร

 -      6,160,000        6,468,000        6,791,400       7,130,970 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมกีารสัญจร
อยา่งสะดวกและ
ปลอดภยั

กองชา่ง

ตวัชวีดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เย็นและยัง่ยืน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สรา้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  -เพือ่รักษาและปกป้อง

สาธารณะสมบัติของ อบต.
 -เพือ่ให้มีความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน
 -เพือ่ลดการก่อเหตุร้ายต่างๆ 
ในเขตต าบลไพรขลา

 -ทะเลสาบทุง่กุลา
 -หมูท่ี ่1-12

 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน

 - สามารถรักษาปกป้อง
สาธารณะสมบัติของ 
อบต. และประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน ลดการก่อ
เหตุร้ายต่างๆ ในเขต
ต าบลไพรขลา

ส านักปลัด

2 โครงการจัดต้ังค่ายลูกเสือ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เพือ่เป็นทีฝึ่กความอดทน 
ความมีระเบียบวนิัย รู้จักช่วย
ตัวเอง รู้จักอยูแ่ละร่วม
ท างานกับผู้อืน่ พร้อมทัง้
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบริเวณ
ทะเลสาบทุง่กุลา

ต าบลไพรขลา  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีค่ายลูกเสือในต าบล
ไพรขลา

สามารถเป็นสถานทีฝึ่ก
ความอดทน ความมี
ระเบียบวนิัย รู้จักช่วย
ตัวเอง รู้จักอยูแ่ละร่วม
ท างานกับผู้อืน่ พร้อมทัง้
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
บริเวณทะเลสาบทุง่กุลา

ส านักปลัด/
เขต พท.
การศึกษา สร.

ตัวชีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เย็นและยัง่ยืน

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 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

พร้อมอุปกรณ์
เพือ่ส่งเสริมการออกก าลัง 
กายภายในหมูบ่้านและชุมชน

หมูท่ี ่1-12  - 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 มีลานกีฬาเพิม่ขึน้ สามารถส่งเสริมการออก
ก าลังกายภายในหมูบ่้าน
และชุมชน

ส่วน
การศึกษา/
ส่วนโยธา

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

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

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่2 ยกระดับความสามารถฯ ย. 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.2 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิอาชีพและให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างปฎิมากรรมพระ

ราชกรณียกิจ
เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ทะเลสาบทุง่กุลา และเป็น
แหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจ
แนวทางการด ารงชีวติแบบ
พอเพียง

ทะเลสาบทุง่กุลา ต าบล
ไพรขลา

 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึน้

ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ ส านักปลัด/
การท่องเทีย่ว

2 โครงการพัฒนาทะเลสาบทุง่
กุลาอย่างยังยืน

เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ทะเลสาบทุง่กุลา และ
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม
แนวทางการด ารงชีวติแบบ
พอเพียงและยัง่ยืน

ทะเลสาบทุง่กุลา ต าบล
ไพรขลา

 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์

พัฒนาส่ิงแวดล้อมแนว
ทางการด ารงชีวติแบบ

พอเพียงและยัง่ยืน

ประชาชนมีรายได้ และ
ร่วมอนุรักษ์พัฒนา

ส่ิงแวดล้อมแนวทางการ
ด ารงชีวติแบบพอเพียง

และยัง่ยืน

ส านักปลัด/
การท่องเทีย่ว

3 โครงการสวนสาธารณะธสถิตใน
ใจตราบนิจนิรันดร์

เพือ่น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธคุิณตราบนิรันดร์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต
ลาธเิบศรรามาธบิดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร

เกาะกลางทะเลสาบทุง่
กุลา

 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสวนสาธารณะเกาะ
กลางทะเลสาบทุง่กุลา

ประชาชนส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณทีท่รงมต่ีอเหล่าปวง
ชนชาวไทย และสืบสานพระ
ราชปณิธานด้วยความ
จงรักภกัดี จะยดึมัน่ในการ
ปฏบิัติดี รักษาชาติบ้านเมอืง 
และสร้างสรรค์คุณประโยชน์
แกป่ระเทศชาติและประชาชน
 สนองพระมหากรุณาธิคุณ

ส านักปลัด/
การท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบัวัตถุประสงค์ ตัวชีวัด (KPI)

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรนิทร์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่3 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.3 ด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  ก่อสรา้ง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซ้ือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอนุรักษ์ดินและน้ า เพือ่ปลูกไผ่รักษาหน้าดินและ

ตล่ิงล าพลับพลาระยะทาง 13
 กิโลเมตร

ล าพลับพลา หมูท่ี ่6 ,
7,10

 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีป่าไผ่เพิม่ขึน้ สามารถรักษาหน้าดิน
และตล่ิงล าพลับพลา

ระยะทาง 13 กิโลเมตรได้

ส านักปลัด/
สนง.เกษตร 

จว.

2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน

เพือ่น าพลังงานทดแทนมาใช้ ต าบลไพรขลา  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีผู้ใช้พลังงานทดแทน
เพิม่ขึน้

ประชาชนในต าบลไพร
ขลาได้ใช้พลังงานทดแทน

ส านักปลัด/ 
สนง.พลังงาน

 จว.

3 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  - เพือ่แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
-เพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีแ่ห้งแล้ง
-เพือ่ช่วยเพิม่ระดับน้ าใต้ดิน
น้ าบาดาล  ช่วยเพิม่ความชุม่
ชืน้ให้ผิวดินท าให้ต้นไม้และ
พืชเขียวทัง้ปี ลดปริมาณน้ า
เสียในชุมชน ฯ

หมูท่ี ่1-12  - 100,000 100,000 100,000 100,000 มีธนาคารน้ าใต้ดินใน
ต าบลไพรขลา

สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขัง แก้ปัญหาพืน้ทีแ่ห้งแล้ง
 ช่วยเพิม่ระดับน้ าใต้ดิน
น้ าบาดาล  ช่วยเพิม่ความ
ชุม่ชืน้ให้ผิวดินท าให้ต้นไม้
และพืชเขียวทัง้ปี ลด
ปริมาณน้ าเสียในชุมชน ฯ

ส านักปลัด/
เกษตร อ./
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชีวัด (KPI)
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรท์ี ่6 ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.๐๓

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัสรุนิทรท์ี ่4 ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัสรุนิทร ์ย .4 ดา้นการพัฒนาสงัคมให้รม่เยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิ  สนับสนุนการศึกษาเดก็  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน  ศาสนาและภมูปิญัญาท้องถ่ิน จัดหา จัดซ้ือ  สรา้ง ก่อสรา้ง  ปรบัปรงุ

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

1 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือตู้เอกสารแบบบานเล่ือน จ านวน 3 หลัง 9,000 10,000  -  -  - กองการศึกษาฯ

2 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์จ านวน  4  ตัว 10,400 10,920  -  -  - กองการศึกษาฯ

3 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จดัซ้ือผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์พร้อมติดต้ังศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านไพรขลา จ านวน 14  ช่อง

42,000 44,100  -  -  - กองการศึกษาฯ

4 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโต๊ะรับประทานอาหารเด็กอนุบาล 
จ านวน 4 ชุด

 - 18,000 18,900 19,845 20,837 กองการศึกษาฯ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ประเภท

องค์การบรหิารสว่นต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบรุ ีจังหวดัสรุนิทร์

 เปา้หมาย
 (ผลผลิตของครุภนัฑ์)

งบประมาณ

บญัชคีรภุณัฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม

ที่ แผนงาน หมวด
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แบบ ผ.๐๓

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัสรุนิทรท์ี ่4 ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัสรุนิทร ์ย .7 ดา้นการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป
แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม ศึกษาดงูาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสมัพันธ ์ จัดหา จัดซ้ือ ปรบัปรงุ

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

1 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโซฟา จ านวน 1 ชุด 10,000  -  -  -  - ส านักปลัด
2 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาท จ านวน 4 ตู้ 22,000  -  -  -  - ส านักปลัด
3 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง
จดัซ้ือแผงกน้รถพลาสติกชนิดน้ า (แบบริเออร์)
 จ านวน 6 อนั

50,000  -  -  -  - ส านักปลัด

4 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จดัซ้ือถงัออกซิเจน จ านวน 1 ถงั 7,000  -  -  -  - ส านักปลัด

5 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 1 เคร่ือง 59,000  -  -  -  - ส านักปลัด
6 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จดัซ้ือเคร่ืองเสียงประชุมสภาฯ 200,000  -  -  -  - ส านักปลัด
7 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่นจ านวน 1 เคร่ือง 14,000  -  -  -  - ส านักปลัด
8 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว 60,000 60,000  -  -  - ส านักปลัด

9 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง จดัชื้อรถเขน็ จ านวน 1 คัน 3,500 3,500  -  -  - ส านักปลัด
10 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จดัซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 

เคร่ือง
100,000 100,000  -  -  - ส านักปลัด

11 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จ านวน 2
 เคร่ือง

25,000 25,000  -  -  - ส านักปลัด

12 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จดัซ้ือตู้ท าน้ าร้อน-เยน็ (แบบต้ังพืน้)จ านว 1 
เคร่ือง

10,000 10,000  -  -  - ส านักปลัด

13 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน จดัซ้ือสวา่นไฟฟา้จ านว 1 เคร่ือง 4,000 4,000  -  -  - กองช่าง

ยทุธศาสตรท์ี ่7 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร

บญัชคีรภุณัฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารสว่นต าบลไพรขลา อ าเภอชมุพลบรุ ีจังหวดัสรุนิทร์

ที่
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แผนงาน หมวด
 เปา้หมาย

 (ผลผลิตของครุภนัฑ์)

งบประมาณ
ประเภท
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แบบ ผ.๐๓

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

3 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือแผงกน้รถพลาสติกชนิดน้ า (แบบริเออร์) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

15 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - ส านกัปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง
 -กองการศึกษาฯ

16 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000  - ส านกัปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง
 -กองการศึกษาฯ

17 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์     200,000     200,000      300,000     300,000   300,000  - ส านกัปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง
 -กองการศึกษาฯ

18 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์     100,000     100,000      150,000     150,000   150,000  - ส านกัปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง
 -กองการศึกษาฯ

19 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะ/เกา้อี้ส านักงาน 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000  - ส านกัปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง
 -กองการศึกษาฯ

20 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 400,000 420,000      441,000     463,050   486,203  - ส านกัปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง
 -กองการศึกษาฯ

14 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จดัซ้ือผ้าม่านพร้อมติดต้ัง ส านักงาน   - 200,000 200,000 200,000 200,000  - ส านกัปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง
 -กองการศึกษาฯ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 เปา้หมาย

 (ผลผลิตของครุภนัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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แบบ ผ.๐๓

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

21 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน ขนาด
 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ ากวา่ 2,400 
ซีซี

  -        868,000         911,400        956,970    1,004,819 ส านักปลัด

22 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน ขนาด
 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ ากวา่ 
6,000 ซีซี

  -      2,500,000       2,625,000      2,756,250    2,894,063 ส านักปลัด

23 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือตู้ / ชั้นวางอปุกรณ์ อบต.ไพรขลา   - 50,000        52,500       55,125     57,881 ส านักปลัด
24 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา จ านวน 2 ชุด   - 20,000        21,000       22,050     23,153 ส านักปลัด
25 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จดัซ้ือกล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอลค 

จ านวน 2 กล้อง
  - 30,000        31,500       33,075     34,729 ส านักปลัด/

กองช่าง

26 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จดัซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 1
 จอ

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

27 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จดัซ้ือไมค์โครโฟน  -ไมค์ลอย 2 ชุด   - 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัด

28 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ ชนิดบันทึกเวลา
เขา้ออกงาน จ านว 1 เคร่ือง

  - 10,000        10,500       11,025     11,576 ส านักปลัด

29 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 1 ชิ้น

  -           750            788           827         868  - ส านกัปลัด

30 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือตู้เหล็กเพือ่จดัเกบ็เอกสารใหเ้ป็น
ระเบียบ  สวยงาม

 - 15,000        15,750       16,538     17,364 กองการศึกษาฯ

31 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือชั้นวางเอกสาร เพือ่จดัเกบ็เอกสารให้
เป็นระเบียบ

 - 10,000        10,500       11,025     11,576 กองการศึกษาฯ

32 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือโพเดียมใช้ในการด าเนินโครงการ
และกจิกรรมของ อบต. จ านวน  2  ตัว

 - 20,000        21,000       22,050     23,153 กองการศึกษาฯ

33 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนทีแ่บบลากจงู   - 30,000        31,500       33,075     34,729 ส านักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
 เปา้หมาย

 (ผลผลิตของครุภนัฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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๑๔๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

www.phaikala.go.th 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติรา ชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

www.phaikala.go.th 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 



๑๔๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการ

ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

  
 
 
 



๑๔๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๑๔๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

(๕)  



๑๕๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเทา่กับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

-  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

(๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  
น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุบรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

(๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  
การท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

(๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

(๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนง าน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่

จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค–บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

(๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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(๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความ
พึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า ตอข้าวในช่วงเวลา
เก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ 
ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

๑ โครงการรางระบายน้ าตัว U มีฝาปิดพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสมชาย ถึงบ้าน 
นายบุญทัน ใจมั่น หมู่ที่ 4 

199,000 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 188,000 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 196,000 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 185,000 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 199,000 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 199,000 

๗ โครงการก่อสร้าถนน คสล. จากบ้านนางอด เพ็งสว่าง ถึงบ้านนายสุพรรณ ซ้อน
กลิ่น 

199,000 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 199,000 

๙ อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการของก่ิงการชาด อ.ชุมพลบุรี 20,000 

๑๐ อุดหนุนโครงการเทศกาลงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดชุมพลบุรี 
ประจ าปี 

100,000 

๑๑ โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ส าหรับชุมชนในการบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น 12,682 

๑๒ โครงการเทศกาลงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด 317,550 

๑๓ โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ไพรขลา 27,400 

๑๔ โครงการประเพณีบุญกองข้าวใหญ่และเรียกขวัญข้าว 28,402 

๑๕ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดไพรขลาเกมส์ 75,952 

๑๖ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
ไพรขลา 

22,600 

๑๗ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 61,205 

๑๘ โครงการก่อสร้างประตูเข้า-ออก สพด.โพนม่วง 24,000 
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

๑๙ โครงการปลูกต้นไม้และก าจัดวัชพืชต าบลไพรขลาตามแนวพระราชเสาวนีย์ 44,800 

๒๐ โครงการอบรมผู้สูงอายุ 22,795 

๒๑ โครงการบริหารจัดการขยะ ต าบลไพรขลา 71,321 

๒๒ โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนต าบลไพรขลา 74,575 

๒๓ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 86,952 

๒๔ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 39,510 

๒๕ โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

๙,๗๖๗ 

๒๖ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 49,960 

๒๗ โครงการรัฐพิธีและวันส าคัญของทางราชการของ อบต. 1,000 

๒๘ โครงการลดอุบัติเหตุต าบลไพรขลา 16,428 

๒๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16,400 

๓๐ ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์ 33,300 

๓๑ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลไพรขลา(กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 

16,160 

๓๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนในต าบลไพรขลา 

16,475 

๓๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ควบคุมและดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ต าบล
ไพรขลา 

14,302 

๓๔ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษีท้องถิ่น 14,500 

๓๕ โครงการจัดเวทีให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อแก้ไข/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

1,802 

 งบประมาณที่เบิกจ่ายปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๑) 2,783,838 
  
 
     

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



il:vrltnordnr:u3rar:aiausiru atn:rar
rtro rj:vnrot{uarufizuurfrorfiu (vr.n. uauo - bdbd)

, tt**********r(*********x;(
,y

ot'lunruvn::lnr:rfi'nrurfr'o.rfiuuravnruvn::lnr:ariuauunr:{'pniruzuufr'ouurfr'osfiuror

orrinr:r3rar:rirun"ruatvl:tar teirirrfiunr:{'nlirixurzuun'ouurfr'olfru (v1.fl. toduo-uaua) ,.,rrYurm
titll:vtrlaunTvvt:?.i114'tolvra 'irrirunr:{'qdruruufi'erurro.iolrin:ilnn:olrirufr'olfiu ?\.fl. teddd uav

rrffltrfrl16l iltJ?0 en nr:6'nliruruufiouur {o rol (a) uavanrolrinr:u3rar:drual'rlatu:rar .toi

A 6)Y d I u v !,tlor:rur"lrinr':uutiu touirluzuur,fnrurfiordu (n.n.bauo-uaua) "Lurr:rrr-J:vrtanrorrinr:uiurieiru

siruatu:tar ariuiarfiry a:iufi t, n{1fi o/uauu urjoiufi o< nQuruu redbre rflufiriuuiouu#r

orfr'udrurotio ro,r,rriorrrfiurn:uyr:?{:.lylqhu'irfr':unr:o-otiruzuufi'olurrororrin:
v!.

rJnrr:olrirufr'olfru v{.fi. Ioddd uavurTltrfrrror 6qJ:vnrfl1{u2ufi'ruurfrorfiu (r.rr. toauo-bdbd)
& ,- Xa, y 4 t Irl{urluour!unuLU

6r ri : v n r rt"lfi'u :r uTpr u yr-r rYu

d:vnrn ru

(urunrd'uoi' 6'uvrdraol)

ur u n os rinr :uiur :ei:urir uatu:r a r



. : , x, 
Yl\Yr' l(v/babb 

-' tSol ttsilst'lnrusn::unr:r{ruuro.:rinr:u3rar:eiausirualyr:rar
,G**)+)tr(J(.1(Jtl(l(l(x*********

ifiorJflrjfrl#r{iutrJmrr:sufiuun:vvr:ruurotuu 'irpirunr:i'eniruilurTerurrororrin:ilnn:oreiru
v.jtY
ri'otfru v!.fl. bddd uravuffttrfrrrfi:r {o a 6rurir6'rnrusfl::rrflr:fi'nrurorrinr:u3rar:eirun'rualvr:rar

IrJ:vnoupi':u

uiuddaro6]. uluF)ilaun 0uytu140l.t u'tuno{nn1:l5ur:aruairua
u6te. ul8a{t'luu naolriu :oturunolnnr:l5ur:a:uo{rua

- d.6n. uluflna?\ud ilrulu :o{utuno{rin.}:uiyr:?i?ur{rua
d. u1uar16 ngtxrla$ri a.ouel. yrifi o,o,9eErl

d. uruail"lx laaoTo a.aum. yrifi oos
6a ,ib. u1{n6u6u1 l\}lvr?u a.ourt. uil1i d'-ii -

- A ,sd^ v a6'r. ulUfiilQvls Lv!fiarli ryu:lqru{tt
d. uluA:r?\{li Ururfiil fr'y:rnru:sfriu u 1 i

vdtyd. u1uailfiu l,l{Qa1fl 
'.lyt5{Ftfu?9}l

I u 1--i-'
UA dU Y Uoo. ulua:tua a?1:]1,u ,,lttilunlnSfiuayiorarunou4&

4'"rvuoo. u1{'t::funl}.t1ft tljol]u r,lLtilun1n56uav55iarun0
I

ots:. uruLfiou im:rr:iu riurvrunrniorravYoiarufro
Sdd

o6n. uruA'u qiluo{ m-ruyrurj:vrrnruuqjfi U

od. ur{nonl}i tofiu 6'ruuurj:vrri1:ruilfi *
U

od. uluqryrfr{ ' AtAn 6'ruiluil:ur1n:rurjfi ooqv t u

ob. uxarrrurrYnri urirrtr ' tla-orosrinr:lirar:eirurirua

oe'/. ulurirure frfrurY:rd r,t-rvrire{tinrl#rr

"[#rr ru s n : ::r n r :fi'ru ur o r r{n r :uira r : d r u pir u atn : r a r fi dr u r o ra rir vr* rir d
' (o) riruuouururlnr:fr'ouurfr'orfiu Trrafior:rurorn

(n) drurovriTfitolotrin:lnn:ordrufr'orfiu lprurduTvdrurourirfififiruan:vyru sio

il : vI u mia tr o qJ : y m ru Ldu n r :fl o r riu rua yu : : Lil r a 1 0 1 : ilriu n.r : flr rfi o.r

(r ) n r : fi o ri r erTo u m r :r n X u r r u rir uu or u^ u uu r rYm o u n r : n : u e r u dr u r t
(rr) qvrtnraninr:rt'eruril:utilfl n{:roiu'l-o uav6'ry{rr Ierutfruiurirrfiunr: tuqvrornainifi

I

r{rrYcyruavfizuarioil:vtrtulnam:q uiu nr:uriluflryurnrrrrurnau nr:flarriuuav ruritrflryururravrfrFr
(t ) n : o u uT u u r a fr nv r l tuu? vnl n 1 :vriril ur ta r o l rin : il n n : o r eil uf'o r fr u"Lu rr m 6'r ra ior
( o ) uT Er ! r Er I o I qilS ra r : ri'o r fr u fi u cr a r ri o a n r fr'o I fr u.U
(a) rruufi'erurvririruuSorgruqltu "[unr:drrJ:srdu{rsoluilrt'qriruzuult'ruur lri'orrin:I-

-r__-- t y i o < y y I o d, 4v . ounrl:0{fl'luvl0{flurllu.l6l{ aflluvvtl{nr:natto.ryro.idu ttayn?lilqilttlutileiruvr=moin"rtfrunr: tr
l:vnaunr:fior:rurfrru

(to) irl6'rilirirtuzuufi'qlul Lauoruvrruxv]r.in1:fi'eru1 lLaun1:[uTtuflarrarrfiurflu nr:6'oririx
av

Itzuuv!9x.ru't

llunr:6'enir.....

rJ:vorun::lnr:
n::iln15

n::t.]n1:

n:::.Jn15

n:::]fl't:
N:::Jfl1:

n::3.Jn1:

n:::Jnl:

fl:::.Jfl',]:

, fl::}Jnl.:

n::l.l.n1:

n::}Jn1:

il::iln1:
n:::Jn1:

fl:::Jnr:
n:::Jnr.:tr6iytafl tufl 'tT

vt
zut?8LA?1Ufl1:U9



_te_

lunr:{'qdli1{ttriufiruuronrinr:uirar:d:ur{ruatfl:clar drflryrarrrrrttfrarnr:orfl[zuuvl'suur
ty < .io - -t-l_- + d . a qe a143.1u1u14:oltzuu?J:Jl,u ilLnuflnE,rl'lvllJo.i141JU1uusotlt?Ju vrovrirrilunl:to{tpiillfior:ruru::Qt{ tu

tt,iufiruu') rrsiulnrfrufr'nunrv't?o.to{rin:r-lnn:olrirun'rualu:rar lri'uauoflryu.rnru6'olnr:}1rirorrinr:
urYl:a?u0{14?Fl tv!o1140{nn1:ui14't:a?u0luTndurfror:ruru::n1i[urrr,rufi'ouu.]rJo{o.innt:uit4.tr?i.lu

t,
vvo9d
a.iy?91 fl1}.t0'tu'tQ14u1yt

*. fr o r : rur i 1 { Lrzu ufi'e}r u'r ua y i r I ur.r u ri r : rir rfi ur r u

a. l#nrrrlrriu?,ouit{{oriTrauqtourilurav:ruau16uqro.irusio ro( (b:) ruvir:vrfiuu
nrvvl:?.llJ14rorlvru'ireirunr:6'qniruzuufi'ruuro{rin:r-lnn:oleirufr'orfru il.Ft. Ieddd uayurTltrfrlrfrl

a. fi o r : cu rl#rio o o r# u ufi u r ri'u n r : o or n u ua y il : u rfr u ri a rr.t ufiou u r
.v

u. rr ri t 6'r vt' rJi n ur n ru v o u n : : 1.r fl 'r : l4t o n ru v lix r u d u ufi o ri r u il fr uG r r u n u fi ui u a l rn :
e'1. rJ:varuriuU:vtrnluririru"Lunr::?u:?lJern:lvr,iflryr,trrrrufrornr:rouJ:vtrtulufr'orfru

uod,S4aJ,quoa6a
tLavaovl'ltilu Ln:rnr:u5on0n:::ttlror]:vnou-[unr:o'qtirffiiufieuuto{n nt:uirar:a'ruoirualv,i:rardru

Y& & ,- 3a, vr,r'rfr d'luriuinfr rtjud'utrl

d'r ru *+U\fiquruu yr.n. bdbb

(ur a rru aiuri oiuvrrirao u )

ur u n or rinr :uirar :d:usl'ru atu:rar



odtda
dr#tolr{nr:1Bra.r:eiaueirualfl :rar

fiU t'tta'6'55
a,{,t5o.t ttsitdtnrusn::iln1;6t1iuar.;unT :6'odrualur{ouurotrinr:uBrar:dausitualyr:rar

q

rfiorJfruGtri'r{lutrJmrl:stfiaun:vvr::rrurotva'ir6'runr:o-qlr"ruzuurfi'erurdororrin:rJnrr:orairu
vAartj^y*tY,

vtotnu fl.fl. leddd uasufl'Ltttlulfrt {o x iturrird'rnrusn::ilnl:afuaUunr:6'ndrup.ruyl'nrurosri'nr:
I

u3ur :eiruo{rualvr:rar rJ:vnolrir u

ulud::il4il0

nruu n::lt fl't:ariuarlunr:o-nlir uatufi'ruurfr'orfrufiyrirvr'6'orr,irirr trzuufi'ruurlriaonnr#orrYuiru.:
- i ._^.^^- -?1_- - __y o o v o r o o r v ou1{n15?\e}lu'lvlFltusn::}ln1:fle}lulvlotnunruuo{onirSrt u,.runr:rir tfrutruuayrirrlr'rirrrloriruuoifloudl EJ

uav:ruavuduflflO{{ruau{o o.t (o) rrvit:srriuun:uyr:?.1r.t14'tqtyu'iroirunr:{'qlirru.rufi'ouurrolorrin:
rlvl-wl^! nn:o{a?uyt 0{6tu 1,\.fl .. teddd uav ttn Lt ulll tmt

z& z, ,- 3a. ,rn'rfr n"ruririrrfrrtlud'util I

* ;rA6\ finuruu vr.6. rerdbre

(ururru#ud 6'uvrriuor)

ur u no.irinr:u3ur:rirusi'rualvl:tar

ud
ur{41'tLul?:Flu

dl

u'r{0:'1fl:tu

u1{a:?\::fu

v
![fl?m1

u[rJ].j

uiln:o{ I

0uvt:vl0{

druunql:

frut{yro{

u:o't
ui

fllJU',t:tJtJ
uc

uIu115?91rU

d:yorun::lnr:
n::ilfl1:

'fl:::]n1:

n::iln1:
fl::l]n't:
fl::ilf}1:

n::iln't:
n::ilnl:Ltau[atlunl:

I
vt
,.rt?uta?1un'):'ur

UlULilAU?
d

iJlUA3Jfl:

uluLailuu

ulu0'rula

urunarlDtufl

rJ a-n o r ri n r : u31ar : d'l u rir u a

,,r 0'ru? u n1 : n 0{ n't:fi fl u1
yo
9,ro'lu't un1:no.ina{
U

Uo
tJ01u?ufl1:no.i?,r{
U
v , '.j

zu uvtuu:u?J'tFlil14tJyt dUU
v,'i
,i ttyruu : ulJ't Fll.t 14rJ yt b
V , t.j

zu llvluu : vu1 Flil 14:i vr 6',U'U'

ri'rrarirrirrinrJa-n
d

un?[Fl5'1u141 0uFl.

a.i



A.{rt3a{ ttsitd'tnrucn::trn1:Aqa'riluasil:srfiuaraua.rufiouulo{Fin1:upu1:ei?ueiluatu:tar

x*Lra******x**********x

rrfiorlfrrifrtrfrtflutrJrrril:vtfiuun:vvr:rrrurrrluu'jlrirunr:{'rniruarurfi'nrulororrin:r-lnn:orriru

vlo{tlu }1.P1. tc)ddd uavunLttvllumt do tea dturirm'rrrruvn::lnr:menr:.t[avil:sufiu[r,rufi'suur olrinr:
riraT :drum"rlatu:rar rJ:vnou6'ra 

r

ado. urlrr5uvri Ouuuol a.oum. rarifi o
U

l.e. uruaurilio vrolriu a.ourl. r,trivt" f,o.s-
.u a I '

Gn. .urufluo:.J '{ua'nrgru 
A.oUm. rarifi ob

U
.g,-d 4 e , ,jd. ulua?ao t:0.1u1:J zuttytutJ:vtrnl uryfr to

o d 4 u , ,j&.. u1{alruu{ attru zuuyrurJ:vtrnl uqjvr a
Adyvb. ulua:uy: ttn?Mo].t zuttytuyri.lul.lu:1tnt:

6'r. ul{?\uil uriroiry (uvrurarjrullu:1rnl:
A d 4 V o <d u1{a:1fl:il tlrun r,rdrurunr:no{n1:anu.t

6(. urudruro fr0urYud fi'rurirritinilan
olo. uru4nl oifrar fr'u:rnrrurdC.

i ^^ : 
i e

oo. uruO{ altifio fivr:rnru:rfr

qv'lfi 
n ru v n : :r n r : si q m r u d : v u:r u ru n uzu uvliru u r fr'o r fr u fi nir u r o rafir fi oi d

o. rir vruo rrur vr x id n r :lu n r : fr rr r, u ua srj: y ffi u zu a uzuuti'eu u.t

ter. rfr rfi u nr :fr n n urJ :s mu zua up,rurfi'er ur
en.5lu{r1.li.JattastauoFtrrilrrfiudttd'qrnnr:fiflnr:iuavtJ:vuruzuatrzuuvlie]rurfr'olfiurio riu3yr:

v J A q vv -4 - | v A - . y -i y , u
u0{0utv!0Lvlr,lu:1,1'1:vlatriutauarioanrfolfru uayntuun:::Jnl:fls}lu'}yto.i0u n:o:ui't rJ:vnrnzuanr:
6ornrl uavl:v ufruzua uzuur,i'elurfr'orfru"[#l:vrrrulufr'orfruvr:'rl"lufirijq rzu unrulu f,ufiriuriuirsiiu
51u{lu,iarauLauoFl?1}.lt#urYlnrirr rrav6'oqilrrr-l:vnrnt{riju:suur?a1 hJrioErn.irarufruiuloruodrlrioufl

AYodavufrrn:"urulurorouo'urrnlrotuntl , '

,& . 
o<. uri m'r n ru v o u n : ::r n r :ui o n ru v rir r r u ufi o qjr u rJ fr u-fr r r u n u fi ui ua r rr : :

YX X, ,-Xa. wvyt{u rt,iLrrtuautUunuL!

eo * ;raU\nqr'ruu n.n. r.c,dbte

(ur a nnra'ud 6'uvirirao:r)

ul EJ no{rin1:uirnr:eirun'ruatyrirar

n:::.1fl't:

n::l.tn1:

n::iln1:
fl::}Jfl1:

n:5lJn1:

n:::Jnr:

, fl::ilnl:
n::iln1:
fl:::Jn1:

n::ilft't:
n::iln1:


