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ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

งานนโยบายและแผน โทร./โทรสาร.  ๐-๔๔๕๔-๕๑๓๓ 

แผนพัฒนาสามปี 
( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 

 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 



ก 

ค าน า 
 
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นท้ังในปัจจุบัน  และอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  
ประกอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘  - ๒๕๖๐ ) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ  ชี้น าทิศทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาสามปีจังหวัด  แผนพัฒนาสามปีอ าเภอ  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวแทนประชาชนทุกกลุ่ม
องค์กรทุกหมู่บ้าน (โดยเฉพาะได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน  
ของทุกปี) ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนดวิสัยทัศน์  โดยเน้นถึงปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลัก  และแนวทางการ  พัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล  มีคุณภาพและยั่งยืน  
ด้วยการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของ
ต าบลไพรขลาให้อยู่ดีมีสุข  รู้จักความพอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่ไปกับการ
พัฒนาที่มุ่งสู่คุณภาพในทุกด้านโดยเฉพาะการเสริมสร้างคนให้มีความรู้มีภูมิปัญญารู้เท่าทันโลก  และการจัดให้
มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน  ซึ่งการด าเนินตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วน
ในต าบลไพรขลา  และส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรต่าง ๆ ทุกส่วนร่วมกันบริหารการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะท าให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา
เศรษฐกิจในชุมชนน าความสุขและความเจริญมาสู่ท้องถ่ินได้ด้วยความส าเร็จและมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
       องค์การบริหารสว่นต าบลไพรขลา  
        มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

สารบัญ 
 

                          หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข-ค 
ตราสัญลักษณ์ประจ าต าบลไพรขลา  ๑ 
ค าขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ต าบลไพรขลา  ๒ 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  ๓ 
 
ส่วนที่ ๑  บทน า  ๘ 
 
ส่วนที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล   ๑๑
  
ส่วนที่ ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  ๒๐ 
 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS)   ๒๐  
 ผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล        ๒๓ 
 
ส่วนที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   ๒๙ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์   ๓๕ 
      
ส่วนที่ ๕  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐   ๓๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )   ๓๙ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ๓๙  

๑.๑   แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้ า ก่อสร้าง   
  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ า   ๓๙ 

๑.๒   แนวทางการพัฒนาบ ารุงรักษาระบบประปา   ๕๐ 
๑.๓   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน   

สะพาน  ท่อระบายน้ า  ถนน   ๕๔ 
๑.๔   แนวทางการพัฒนาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ   ๗๕ 
 
 
 
 
 
 



ค 

สารบัญ (ต่อ) 
                          หน้า 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม   ๘๑ 
๒.๑   แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม  

ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน   
ฝึกอาชีพ  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์   ๘๑ 

๓.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข   ๘๘ 
๓.๑   แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  ส่งเสริม   

สนับสนุน  จัดซื้อ  จัดหา  จัดตั้ง   ๘๘ 
๔.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ๙๒ 

๔.๑   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน   
สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดหา  จัดซื้อ   
สร้าง  ก่อสร้าง  ปรับปรุง   ๙๒ 

๕.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   ๑๐๔ 
๕.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและให้แก่ประชาชน   ๑๐๔ 

๖.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๑๐๘ 
๖.๑   แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม   

ส่งเสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซื้อ   ๑๐๘ 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร    ๑๑๓ 

๗.๑   แนวทางการพัฒนา  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชาคม  รณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  จัดหา  จัดซื้อ  ปรับปรุง    ๑๑๓ 
 

ส่วนที่ ๖  การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล   ๑๑๗ 
 
ภาคผนวก    

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา    ๑๒๕ 
ขอมูลประชากรต าบล    ๑๓๐ 

 
 

 



๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าต าบลไพรขลา 
************************************* 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  เป็นรูปวงกลมทับซ้อนกัน  ๒  วง 
วงนอก  มีค าว่า “ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ” อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านบน  และ 
ค าว่า “ อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ ” อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านล่าง  วงในเป็นรูป “ เสือ” 
ซึ่งยืนเด่นเป็นสง่าอยู่บนขอนไม้มีหญ้าเขียวขจี  อยู่โดยรอบแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที ่



๒ 

 

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

ร่่ารวยวัฒนธรรม  เลิศล้่าทะเลสาบทุ่งกุลา  ” 
 
๒.  วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต   สร้างเศรษฐกิจมั่นคง    ด่ารงธรรมาภิบาล    
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี ” 
 

๓. พันธกิจ  (mission) 
๑. ทางต้องพัฒนา  พัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีข้ึนสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒. นาต้องมีน้่า พัฒนาแหล่งน้่าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆ  หมู่บ้าน  เพ่ือใช้ท่านาปี  ให้มีความเสี่ยงที่

จะเสียหาย  เนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด  
๓. คนต้องมีงาน ส่งเสริมการมีงาน  มีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม  
๔. การตั้งศูนย์บริการประชาชนภายในต่าบล เป็นการอ่านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ  
๕. ด่าเนินการเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส   โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

ให้ทุกคนมีความสุขมากข้ึน 
๖. ให้ความส่าคัญงานพัฒนา  ปัญหาเร่งด่วน  เช่น  ถนน  ไฟฟูา  น้่าประปา  อ่ืนๆ  เป็นปัญหาที่ต้อง

แก้ไข อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
๘. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เป็นการด่าเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงาน

สาธารณะสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดก่าจัดขยะมูลฝอย  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
๙.  ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน  
๑๐. ให้ความส่าคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายใน 
๑๑. การบริหารงาน และด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอ่านาจ  โดยบริหารงานและ

ด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  จังหวัด   และต่าบล ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ  ที่ให้อ่านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต่าบลด่าเนินการ 
 
๔.  จุดมุ่งหมาย   (Goals)  เพื่อการพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
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    ด่ารงธรรมาภิบาล    
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี ” 

 
พันธกิจ ( MISSIONS)  
 

๑. ทางต้องพัฒนา  
การพัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีข้ึนสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะอาจ

ด่าเนินการด้วยวิธี ก่อสร้าง ปรับปรุง บ่ารุงรักษา พัฒนา ทั้งนี้จะค่านึง ความส่าคัญเร่งด่วน งบประมาณและ
ประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเป็นส่าคัญ 

 
 ๒. นาต้องมีน้ า  

การพัฒนาแหล่งน้่าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆหมู่บ้าน   เพ่ือใช้ท่านาปีให้มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย
เนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด โดยจะอาจด่าเนินการด้วยวิธี ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ่ารุงรักษา พัฒนา ทั้งนี้จะค่านึงถึงความส่าคัญเร่งด่วน  งบประมาณและประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเป็นส่าคัญ 
 
 ๓. คนต้องมีงาน  

การส่งเสริมการมีงานมีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม การจัดหา
งบประมาณมาส่งเสริมอาชีพ  เช่น  กลุ่มอาชีพท่านา  กลุ่มท่าปุ๋ยชีวภาพทุกกลุ่ม  อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน  แนวทางการด่าเนินการประกอบ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  การพัฒนาสายพันธุ์พืช  เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรให้ได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร 

- สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน  แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ ในการจัดให้มีการเรียนการ

สอน  การฝึกอบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
 
๔. การตั้งศูนย์บริการประชาชนภายในต าบล  
เป็นการอ่านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ แนวทางการด่าเนินงานประกอบด้วย 
- การจัดหา เต็นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ในการจัดงานพิธีต่างๆ 
- การให้ค่าปรึกษาด้านกฎหมาย  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕. ด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส   
โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นแนวทางการด่าเนินงานประกอบด้วย 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพ  เดือนละ  ๑  ครั้ง 
- สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ทุพพลภาพ  ให้ได้รับการดูแลและมีความเป็นอยู่ที่ดี 



๔ 

 

- สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ปุวยเรื้อรัง  ผู้ปุวยเอดส์  ให้มีหลักประกันด้านอาชีพ/รายได้และการเข้าถึง
บริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 
๖. ให้ความส าคัญงานพัฒนา  ปัญหาเร่งด่วน  
ปัญหาเร่งด่วน  เช่น  ถนน  ไฟฟูา  น้่าประปา  อ่ืนๆ  เป็นปัญหาที่ต้องงานประกอบด้วย 
- จัดให้มีและบ่ารุงรักษา ไฟฟูา  น้่าประปา   
- จัดให้มีและบ่ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมส่าหรับขนส่งพืชผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่ออ่านวย

ความสะดวกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนในชุมชน  ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

หรือภัยพิบัติต่างๆ ให้ดีรับการช่วยเหลือ  แก้ไข  อย่างรีบด่วนและทั่วถึง 
 
๗.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
แนวทางการด่าเนินงานประกอบด้วย 
- สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของเด็กให้

เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนและระดับ

การศึกษา โดยสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาส่าหรับเด็ก 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้สนใจในการศึกษา การเล่นกีฬา และการเล่นดนตรี เพ่ือใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ 
- ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาและเยาวชน ประชาชน ประเภทต่างๆ และ

ส่งเสริมการออกก่าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
- สนับสนุนบทบาทสถาบัน”บวร”(บ้าน-วัด-โรงเรียน)ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
- สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและ

ประชาชนมีส่วนร่วม 
- สนับสนุนโครงการด้านบอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมที่เหมาะสมในการด่ารงชีวิตสามารถน่าไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

 
 
๘. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
เป็นการด่าเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงานสาธารณะสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด

ก่าจัดขยะมูลฝอยและงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย แนวทางการด่าเนินงานประกอบด้วย 
- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณะสุขในการแจ้งข่าวสาร การให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การ

ปูองกัน และการบ่าบัดรักษาโรคติดต่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมสนับสนุนงานของ อสม.ให้มีคุณภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ก่ากับดูแลการรักษาความสะอาดเรียบร้อยการก่าจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย ที่

สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 



๕ 

 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยส่าหรับชุมชนทุกหมู่บ้านในท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น 

- จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ หรืผู้ปุวยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการเยียวยาจากแพทย์
โดยเร่งรีบด่วน โดยจัดให้มีหน่วยบริการรับ-ส่ง ของท้องถิ่นเพ่ือน่าส่งสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา 

 
๙. ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน  
แนวทางการด่าเนินงานประกอบด้วย 
- ส่งเสริมด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญก่าลังใจให้แก่ อปพร.อสม.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ่าเป็นส่าหรบกลุ่มแม่บ้าน 
 

๑๐. ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน  
แนวทางการด่าเนินงานประกอบด้วย 
- สนับสนุนโครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ประสานงานขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แนวทางการปูองกัน วิธีการแก้ไขแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการปูองกันปราบปราม โดยการช่วยกันสอดส่องดูแล การแจ้งเบาะแสแก่ทางราชการ และ
การปูองปรามบุตรหลานและเพ่ือนบ้าน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

- ช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดให้ได้รับการดูแล บ่าบัดรักษาอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้เลิก
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และกลับมาอยู่ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข 

 
๑๑. การบริหารงานและด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอ านาจ  
โดยบริหารงานและด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ จังหวัด และ

ต่าบล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ให้อ่านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต่าบลด่าเนินการ 

 

 

นโยบายการบริหารด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ 
๑.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

  ๑.๑  ด้านระบบระบายน้ า 
 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพัฒนาวางท่อระบายน้่าลอดถนนเส้นท่าตูม – ชุมพลบุรี  ให้เชื่อมต่อคลอง

ส่งน้่าของกรมพัฒนาที่ดิน  ให้กระจายไปสู่ทุกพ้ืนที่ท่าการเกษตรในต่าบลไพรขลา  รวมทั้งการขุดลอกคูคลองให้
ลึกและกว้างขวางข้ึนเพื่อรองรับน้่า  และการระบายน้่าจากน้่ามูลสู่ล่าพลับพลา 
  แนวทางการพัฒนา   

๑.  งานก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้่า 
  ๒.  งานพัฒนาแม่น้่า คู คลอง ในเขตต่าบลไพรขลา  

๒.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
  ๒.๑  พัฒนาด้านการศึกษา 



๖ 

 

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

 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนาให้อยู่
ตลอดไป  รวมทั้งปลุกเร้าให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 

๑.  งานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๒.  งานส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
๓.  งานส่งเสริมการน่าธรรมะมาใช้ในการด่าเนินชีวิต 
๔.  งานสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
 
 
 
 

 ๓.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  ๓.๑  ด้านสาธารณสุข  

 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัย
จากโรคระบาด พัฒนาบริการด้านศูนย์สาธารณสุขให้ได้รับการบริการที่ครบถ้วน และได้รับการดูแลด้าน
สาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง 
  แนวทางการพัฒนา 

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

 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพัฒนากระบวนการชุมชนให้เข้มแข็งเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม
สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของตนเอง  
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  งานสนับสนุนกิจกรรมชุมชน  
  ๒.  งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
  ๓.  งานปูองกันยาเสพติดในชุมชน  



๗ 

 

  ๔.  งานสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส  
  ๓.๓  ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

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

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

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑  จัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย และก่าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีในแต่ละชุมชน  
  ๔.๒  จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝกตามคันคลอง จัดระบบนิเวศน์ทางน้่า  
 
 
 ๕.  ประเด็นยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารจัดการ 
  ๕.๑  ด้านการพัฒนาด้านบริการประชาชน  
  วัตถุประสงค์  :  เพ่ือจัดระบบการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมมีอัธยาศัยที่ดี  
เสริมสร้างแนวคิดให้เกิดการบริการประชาชนแบบไร้พรมแดน 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. งานปรับปรุงลดขั้นตอน  กระบวนการให้บริการประชาชน 

๖.  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล   
 -  ด่าเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์อ่าเภอ  และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต่าบลไพรขลา  ตามแผนพัฒนาฯ       



๘ 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยลักษณ์ของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และ
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยน าเสนอดังนี้ 

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๓. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๔. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะ
มีโครงการ /กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรจุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่าง
ยิ่งขึ้น และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า
โครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบควบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 “แผนพัฒนาสามปี ”หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
เป็นประจ าทุกป ี
 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น 
ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ 
 ๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ /กิจกรรม  
รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 ๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ต่อไป 
แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
 ๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
 ๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 



๙ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกับระหว่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
 ๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดท าแผน 
 ขั้นตอนที่  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล  นากจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว  ยังต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT(การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค ) ได ้
 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 
  ๒.๑   การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  ๒.๒   การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๒.๓   การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ๒.๔   การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 ขั้นตอนที่  ๔   การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่  ๕   การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่  ๖   การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนที  ๗   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทาง การด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง สนับสนุน 
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  ซึ่งทรัพยากรการบริหาร
โดยทั่วไปประกอบด้วย 
 ๑. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 ๒. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
 ๓. วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง  เครื่องจักร เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด 
 ๔. การบริหารจัดการเป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 
และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



๑๑ 

ส่วนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยสภาทั่วไป ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง การบริหาร โดยหากข้อมูลเชิงสถิติใด
ที่จะท าให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาได้ อาจท าในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูลเช่นการแยกแยะประชากรตามข้อมูล
เพศและช่วงชั้นอายุ การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง การเปรียบเทียบรายรับ –รายจ่ายย้อนหลัง การเปรียบเทียบ
ข้อมูลทางด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขย้อนหลัง 
สภาพทั่วไป 
๑. ที่ตั้ง   ระยะห่างจากอ 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 
๒. เนื้อที ่ ต าบลไพรขลา  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๓๕,๑๗๕  ไร่  หรือ   ๕๖.๒๘   ตารางกิโลเมตร    
๓. ภูมิประเทศ  โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้   หน้าฝนมีน้ าท่วมขังท่ัวไป  หน้าแล้งเป็นพื้นที่ 
ที่แห้งแล้งไม่มีน้ า  ลักษณะทางกายภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีคุณสมบัติเป็นดินเค็มและเปรี้ยว  พ้ืนที่ทั้งหมด
ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร  ได้แก่การท านาเป็นต้น 
๔.  เขตการปกครอง  ต าบลไพรขลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น   ๑๒  หมู่บ้าน 

ตารางท่ี ๑  แสดงพื้นท่ี หน่วยการปกครอง  ระยะทางจากอ าเภอ และจังหวัด 

ที ่ หมู่บ้าน พื้นที่ (ตร.กม.) 
ระยะทางจาก 

อ าเภอชุมพลบุรี 
ระยะทางจาก 
จังหวัดสุรินทร์ 

ร้อยละของ 
พื้นที่ต าบล 

๑ บ้านไพรขลา ๘.๔๖ ๑๗ ๗๓ ๑๓.๘๕ 
๒ บ้านขาม ๕.๙๒ ๒๐ ๗๐ ๙.๖๙ 
๓ บ้านโพนทัน ๒.๒๔ ๒๑ ๗๑ ๓.๖๗ 
๔ บ้านไพรขลาน้อย ๖.๗๖ ๑๗ ๗๓ ๑๑.๐๗ 
๕ บ้านตาเฮอ ๓.๕๕ ๒๕ ๗๕ ๕.๘๑ 
๖ บ้านโนนสมบูรณ ์ ๐.๙๒ ๓๕ ๘๘ ๑.๕๑ 
๗ บ้านม่วงสวรรค์ ๑๐.๑๙ ๓๗ ๘๒ ๑๖.๖๘ 
๘ บ้านโนนตาล ๘.๘๓ ๒๒ ๗๗ ๑.๖๔ 
๙ บ้านโนนโพธิ์ ๓.๐๔ ๑๙ ๗๕ ๔.๙๘ 

๑๐ บ้านโพนม่วง ๘.๔๔ ๓๗ ๘๒ ๖.๒๙ 
๑๑ บ้านโพนงาม ๕.๕๗ ๑๘ ๗๖ ๙.๑๒ 
๑๒ บ้านโนนหนามแท่ง ๑.๗๖ ๒๒ ๗๘ ๒.๘๘ 

๕. ประชากร  ต าบลไพรขลามีประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๖,๙๔๖  คน  เป็นชาย ๓,๔๘๗  คน  เป็นหญิง  ๓,๔๕๙  คน   
จ านวนบ้าน  ๑,๖๓๑  ครัวเรือน 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน 



๑๒ 

หมู่ที่ บ้าน เพศชาย เพศหญิง รวม หมายเหตุ 
๑ บ้านไพรขลา ๔๔๖ ๔๓๖ ๘๘๒  
๒ บ้านขาม ๕๒๘ ๕๑๗ ๑,๐๔๕  
๓ บ้านโพนทัน ๑๓๖ ๑๔๒ ๒๗๘  
๔ บ้านไพรขลาน้อย ๓๗๕ ๓๙๙ ๗๗๔  
๕ บ้านตาเฮอ ๑๔๑ ๑๓๓ ๒๗๔  
๖ บ้านโนนสมบูรณ ์ ๑๑๔ ๑๐๒ ๒๑๖  
๗ บ้านม่วงสวรรค์ ๕๗๖ ๕๗๒ ๑,๑๔๘  
๘ บ้านโนนตาล ๑๖๙ ๑๘๗ ๓๕๖  
๙ บ้านโนนโพธิ์ ๒๕๒ ๒๔๙ ๕๐๑  

๑๐ บ้านโพนม่วง ๔๓๕ ๔๑๕ ๘๕๐  
๑๑ บ้านโพนงาม ๒๑๓ ๒๑๓ ๔๒๖  
๑๒ บ้านโนนหนามแท่ง ๑๐๒ ๙๔ ๑๙๖  

หมายเหต ุ ข้อมูลประชากร  ณ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๒.๒. สภาพเศรษฐกิจ 

๑.  อาชีพ 
  -   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  และรับจ้างทั่วไป   หลังจากว่างเว้นฤดูการเก็บเก่ียวจะมี
การทอผ้าไหม   ฐานะประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางกึ่งต่ า 
 ๒.  ผลิตภัณฑ์ต าบล 
   - ข้าวหอมมะลิ  ประชากรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ  ๑๐๕   มีพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ  
๒๔,๗๘๓  ไร่  ผลิผลิตเฉลี่ย   ๔๐๐  กิโลกรัม / ไร่            
  -  หมู่บ้านทอผ้าไหม    หมู่ที่ ๑ ,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒  ของกลุ่มสตรีทอผ้าไหม  ราษฎรปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมเอง ทอผ้าไหมลายพื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่เดิมผลิตเพ่ือไว้ใช้เองต่อมาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอชุมพลบุรี ท าให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ท าให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

-  ร้านค้าชุมชน   หมู่ที่   ๗, ๑๐  ศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่  ๗   สหกรณ์ร้านค้า หมู่ที่ ๗,๑๐     
เป็นการด าเนินงานโดยสมาชิกของกลุ่มที่เข้มแข็งท าให้มีผลก าไร  เป็นลดค่าใช้จ่าย   เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและ
ราษฎรในหมู่บ้านเป็นอย่างด ี
  
๓.  การพาณิชย์ 
  ต าบลไพรขลามีสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน ๓  แห่ง  และมีปั้มน้ ามันหลอดที่ให้บริการใน
หมู่บ้านจ 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    ร้านซ่อม
รถยนต์  จ านวน   ๖  แห่ง    โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  จ านวน  ๙  แห่ง   
๒.๓  สภาพสังคม 

๑.  การศึกษา     



๑๓ 

ตารางท่ี ๓ แสดงข้อมูลด้านการศึกษา 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง 
ระดับก่อนเกณฑ์ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 

๑. ศพด. บ้านไพรขลา ม.๑ ๑ ๔ ๗๘ - - - - - - - - - 
๒. ศพด. บ้านโพนม่วง ม.๗ ๒ ๔ ๗๗ - - - - - - - - - 
๓. รร. บ้านไพรขลา ม.๔ - - - ๒ ๓ ๓๗ ๖ ๗ ๑๓๑ ๓ ๗ ๙๐ 
๔. รร. บ้านขามโพนทัน ม.๒ - - - ๒ - ๒๖ ๖ ๖ ๗๖ - - - 
๕. รร. บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๖ - - -  ๒ ๑ ๓ ๔ ๑ ๕ - - - 
๖. รร. บ้านโพนม่วง ม.๗ - - - ๒ ๒ ๕๔ ๖ ๙ ๑๕๗ ๓ ๖ ๑๑๘ 
๗. รร. บ้านโนนตาลหนามแท่ง ม.๑๒ - - - ๒ ๑ ๙ ๕ ๒ ๓๕ - - - 

หมายเหต ุข้อมูล  ณ  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 
๒.  การศาสนา ศาสนาที่ประชาชนในเขตต าบลไพรขลานับถือ  คือ ศาสนา  พุทธ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  มีวัด / 
ส านักสงฆ์   ๔  แห่ง  ดังนี้ 

๑.  วัดสระบัวงาม บ้านขาม  หมู่ที่ ๒     
๒.  วัดศรัทธาวารี บ้านไพรขลาน้อย  หมู่ที่ ๔   
๓.  วัดทุ่งส าราญ  บ้านตาเฮอ  หมู่ที่  ๕   
๔.  วัดอัมภาวารินทร์ บ้านโพนม่วง  หมู่ที่ ๑๐  

๓ .วัฒนธรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นดังนี้  ภาษาอีสาน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙  ภาษาเขมรคิดเป็นร้อยละ 
๓๙  ภาษาส่วยคิดเป็นร้อยละ ๑ ภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ  ๑   นับถือขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้านแบบดั้งเดิม  เช่น  
ประเพณีแห่นาค อุปสมบท ช่วงเดือน ๖ ของทุกปี  หรือช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี จะมีพิธีอุปสมบทหมู่  
โดยใช้ช้างเป็นพาหนะในการแห่นาคไปรอบหมู่บ้านดังกล่าว และประเพณีวันสารทหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “โฎนตา”  
เป็นงานส าคัญ  และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาก าหนดงานจะมีข้ึนในช่วงเดือน  ๑๐  ของทุกปี  แบ่งได้  ๒  ช่วงคือ  
ช่วงที่  ๑  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๐  เรียกว่า “สารทเล็ก” หรือ “เบ็ญตู๊จ”  ประชาชนจะพากันไปท าบุญตัก
บาตรที่วัด  ช่วงที่  ๒  ตรงกับวันแรม  ๑๕  ค่ า  เดือน ๑๐ เรียนว่า “สารทใหญ่”  หรือ  “เบ็ญทม”  ทุกครอบครัวจะ
ท าพิธีเซ่นไหว้ ซึ่งเรียกวิญญาณของพ่ีน้องหรือบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วให้มารับของเซ่นไหว้ ซึ่งเรียกว่า “แซนโฎนตาโฎน
ยาย” ญาติพี่น้องที่ไปอยู่ท่ีอ่ืนก็กลับมารวมกัน เพื่อร่วมพิธีดังกล่าว ตอนกลางคืนก็จะไปท าบุญและฟังพระสวดที่วัด  มี
การท าบุญกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร  รุ่งเช้า ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ า  เดือน ๑๐ ก็จะไปท าบุญตัก
บาตรที่วัดเป็นอันเสร็จพิธี 

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 



๑๔ 

 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  เพ่ือผีไม่มีญาติจะได้กิน 
   เดือน  ๑๐  บุญข้าวสาก  เป็นการถวายสลากภัตรแก่พระสงฆ์  พระเณรรูปใดจับสลากได้ของผู้ใด  ผู้น้ าถวาย
สิ่งของแก่พระสงฆ์  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  เป็นบุญหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือความเป็นสิริมงคล  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 -  

- หมู่บ้านที่พูดภาษาเขมรหรือมีวัฒนธรรมแบบชุมชน
เขมร คือ หมู่ที่ ๒,๕,๖,๗,๑๐  บางส่วน 
- หมู่บ้านที่พูดภาษาลาวหรือมีวัฒนธรรมแบบชุมชนลาว 
ไพรขลาคือ  
หมู่ที่ ๑,๔,๘,๙,๓,๑๑,๑๒  บางส่วน 
- หมู่บ้านที่พูดภาษาส่วยหรือมีวัฒนธรรมแบบชุมชนส่วย 
ไพรขลาคือ หมู่ที่ ๑ บางส่วน 

ยี่ - 
สาม ข้าวจี่,กุ้มข้าวใหญ่ (คูณลาน)  เลี้ยงบ้าน 
สี่ แต่งงาน,บุญผะเวส,ร ามะม๊วด (แม่มด) 
ห้า เนา สงกรานต์ 
หก บวชนาคช้าง  เลี้ยงพญาพ่อปู่ 
เจ็ด - 
แปด เข้าพรรษา 
เก้า - 
สิบ บุญข้าวสากน้อย  บุญข้าวสากใหญ่ 

สิบเอ็ด กฐิน 
สิบสอง ลอยกระทง 

  
หากพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่างประเพณีนิยมของชุมชนอีสานทั่วไปกับชุมชนบ้านไพรขลา  จะพบว่าไพร

ขลามีความแตกต่างเฉพาะตัวเองไม่เหมือนประเพณีนิยมของลาวอีสาน 



๑๕ 

 ส่วนใหญ่  โดยจะมีประเพณีทางกลุ่มชาติพันธุ์เขมร  และส่วยเข้ามาแทรกอยู่เช่น  ร ามะม๊วดประเพณีบวชนาค
ด้วยช้าง  บุญข้าวสากน้อย (แซนโฎนตา)  เหล่านี้คือสิ่งที่แตกต่างและเป็นแบบนี้มานานแล้ว  ยกเว้นกรณีบุญบั้งไฟ  
ชุมชนบ้านไพรขลา  มียกเลิกการจัดงานบุญบั้งไฟไปไม่กี่ปีมานี้  ด้วยสาเหตุอันตรายเกินไป  และชุมชนอื่น ๆ รอบข้างก็
มีบุญประเพณีนี้ทุกชุมชน (มีมากอยู่แล้วก็ไม่ต้องจัด) 
 การมีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเองแบบนี้  อาจเกิดจากการปรับตัวของชุมชน  ที่อยู่ท่ามกลางความ
หลากหลายวัฒนธรรมนั่นเอง 
๔.   การสาธารณสุข 
      สถานีอนามัยประจ าต าบล ๒ แห่ง 
 -  สถานีอนามัยต าบลไพรขลา  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๓  คน  แยกเป็น 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข ๓ คน  
 -  พยาบาลวิชาชีพ ๑ คน  
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ คน 
 -  สถานีอนามัยบ้านโพนม่วง  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๒  คน  แยกเป็น 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข ๑ คน  
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๑ คน  
 
 
๒.๔  การบริการพื้นฐาน 
 ๑.  การคมนาคม 
 - ทางหลวงสายชุมพลบุรี – 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 
 ๔.  แหล่งน้ าธรรมชาติ                                                                               
 - ล าน้ า,ล าห้วย จ านวน        ๖ แห่ง 
 - บึง,หนองน้ า จ านวน ๔๗ แห่ง 
 - สระน้ า,ล าคลอง จ านวน ๓๐ แห่ง 
 ๕.  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 -  แก้มลิง จ านวน        ๑ แห่ง 
 -  ฝาย จ านวน         ๘ แห่ง 
 -  บ่อบาดาล จ านวน ๑๕ แห่ง 
 -  ประปา จ านวน         ๘ แห่ง 
๒.๕   ข้อมูลอ่ืนๆ 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 



๑๖ 

 -  มีพื้นท่ีปลูกป่ายูคาลิปตัสในเขตหมู่ท่ี  ๗  บ้านม่วงสวรรค์  ประมาณ  ๓๕๐  ไร่  และใช้เป็นบริเวณเลี้ยง
สัตว์  ประมาณ  ๕๐  ไร่ (พ้ืนที่สาธารณประโยชน์โนนทุ่งเลี้ยงสัตว์ตาแสงมีพ้ืนที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ มีการออกหนังสือ
ท ากินให้กับราษฎรประมาณ ๒๐๐ ไร่  ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกป่ายูคาลิปตัสและใช้เลี้ยงสัตว์ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นพื้น
ป่าริมน้ ามีต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นไม้พุ่มส่วนใหญ่เป็นจุดๆ) 
 -  มีแม่น้ าล าพลับพลาไหลผ่านด้านทิศเหนือของต าบล 
 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   ๑๒ กลุ่ม 
 -  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวน     ๙ กลุ่ม 
 -  กลุ่มอ่ืนๆ จ านวน     ๓ กลุ่ม 
 
๒.๖   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีการพัฒนาและบูรณาการ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการไปพร้อมกัน  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลาจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  เพ่ือไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา   ประกอบด้วย  
ก.  บุคลากร  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จ านวน  ๓๑  คน (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗) 
 -  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน ๑๓ คน  
 -  ต าแหน่งในส่วนการคลัง จ านวน   ๔ คน  
 -  ต าแหน่งในส่วนโยธา จ านวน ๔ คน  
 -  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  ๑๐  คน 
 -  ระดับการศึกษา 
 -  ประถมศึกษา    จ านวน ๒ คน  
 -  มัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน - คน  
 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน  ๑๒ คน  
 -  อนุปริญญา    จ านวน  ๓    คน 
 -  ปริญญาตรี    จ านวน  ๑๐ คน  
 -  ปริญญาโท    จ านวน  ๔ คน  
ข.   รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปี  ๒๕๕๗  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  ๒๕๕๖ 
จ านวน   ๒๕,๓๓๘,๐๘๐ บาท  
 -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน   ๕๗,๐๔๐  บาท 
 -  รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ จ านวน   ๑๔,๘๔๒,๐๖๐  บาท 
 -  รายได้จากทรัพย์สิน จ านวน   ๑๘๖,๑๕๐    บาท 
 -  รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน   ๑๑๐,๕๗๐    บาท 
 -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน   ๙,๙๗๓,๙๐๐    บาท 



๑๗ 

 การบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการวางแผนงบประมาณการบริหารบุคล
ของท้องถิ่น และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน  ๔๐ %  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา 
๒.๗. ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของประชาชน  สนับสนุนโครงการเสริมสร้างถนนลง
หินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จัดหาแหล่งน้ า  เพื่อใช้ทางด้าน
การเกษตร  และช่วยทางด้านอุทกภัย  เช่น  น้ าท่วม  ฝนแล้ง  การลงทุนซ้ าซ้อน  ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของประชาชนมีมาก  เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน  

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

ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  และขยายเขตไฟฟ้าให้มีแสงสว่างที่
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
 มีจุดประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและนักท่องเที่ยว
สัญจรไปมา  เพ่ือประโยชน์ด้านการพักผ่อน   

๒. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยน าหลักการของรัฐบาลมา
ปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  และช่วยส่งเสริม
กลุ่มองค์กร  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้านและต าบลของเรา  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้ในอนาคต  การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละ
หมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพ่ือสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย  ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
ต าบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้
ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้
ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลไพรขลา  

 ๓.  การด าเนินงานด้านสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  เพื่อให้เด็กท่ีมีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษา
และจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต   ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา  โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ประชาชนและเยาวชน เพ่ือที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่ไป
ติดยาเสพติด  จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ด าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  
และผู้ติดเชื้อเอดส์  ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นในการด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน   และด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น  
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   
 ๔. การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
 ในด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการอบรมและพัฒนา
ประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  คุณธรรม และจริยธรรม  เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน  และได้อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อประสานงาน



๑๘ 

โดยขยายเวลาท างานช่วงพักเท่ียงและวันเสาร์  บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน  การจัดเวทีประชาคม
ระดับต าบล  การจัด อบต .สัญจร  การจัดการเลือกตั้ง จัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้มี
ความทันสมัยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน  

  ๕. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก  ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอ่ืนๆก็จะตามมา  องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์และปลูก
ป่าทดแทน  ดูแลรักษาป่า  ล าธาร  แม่น้ าล าคลอง   จัดให้มีโครงการก าจัดวัชพืช  และโครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
และจัดหาถังขยะ 

   ๖. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย  การออกก าลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เด็กและสตรี  รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก  
โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน   ปูนเคียวหมาก และทรายอะเบท เพื่อก าจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค   จัดหา
วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาด โครงการอาหารปลอดภัย โครงการคัดกรองผู้หญิงอายุ ๔๐  ปี ขึ้นไปเก่ียวกับโรคเบาหวาน  
โรคความดัน (โลหิตสูง) โครงการร่วมกับ รพสต.ในพ้ืนที่ตรวจหาสารเคมีตกค้าง   

๗. การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในพ้ืนที่
ต าบลทุกโรง จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน  สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจัด
โครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ส่งเสริม
อาชีพในสถานศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  จริยธรรมหรือนันทนาการการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้แก่
เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและจัดประเพณีในวัน
ส าคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัดประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ลอยกระทง  และประเพณีการแข่งเรือในวัน
ออกพรรษา 



๒๐ 

ส่วนที่  ๓   
สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในปีท่ีผ่านมา 

 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (เป็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาอนาคต   องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา  ด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 

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 มีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็งและด าเนินการด้านร้านค้าชุมชนหรือสหกรณ์ร้านค้าท่ีเข้มแข่งประสบผล
ส ารวจ  มีผลก าไร  เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม  สามารถเป็นกลุ่มอาชีพแบบอย่างให้แก่บ้านอื่นได้ 

๒.๕ มีอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือนที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนเป็นกลุ่มอาชีพและ
สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายจ านวนมากท าให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน  เช่น  กลุ่มทอผ้าไหม 

๓. ด้านคมนาคม 
๓.๑ มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก  ตั้งอยู่บนถนนสายหลักเช่นเดียวกับอ าเภอชุมพลบุรี  คือทางหลักสาย  

๒๐๘๑  หากจากอ าเภอไม่มาก  และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางหลักในพ้ืนที่สะดวก 

๔. ด้านสังคม 
๔.๑ มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพ  เพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
๔.๒ มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๕  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  คือสามารถ

น าเศษวัสดุที่เหลือใช้มาจ าหน่าย 



๒๑ 

 ๕.๒ แหล่งน้ าไม่เนาเสีย  สามารถน าไปใช้อุปโภคบริโภคได้  
 ๕.๓ ประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

๑.๒  จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. ด้านการเกษตร 
๑.๑ มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  ประชาชนยึดติดกับการผลิตแบบเก่ายังไม่ค่อยยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา  บางปีมีโรคและแมลงระบาดและมีวัชพืช 
 ๑.๒ ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน  เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน  

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์  ได้เกิดการแข่งขัน

กันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  เกิดการทุ่มตลาดท าให้สินค้าที่ผลิตไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 
๒.๒ ประชาชนในพื้นท่ีอีกจ านวนหนึ่งยังคงอพยพไปประกอบอาชีพในเมือง  เกิดจากค่านิยมและความ

ไม่เพียงพอในอาชีพเสริม 
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  ขาดการ
พัฒนาทักษะ  ความรู้และจิตส านึกท่ีดี  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   



๒๒ 

 ๑. ๑  จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดน าร่องเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ 
 ๑.๒  ประชาชนมีการตื่นตัวในการท าเกษตรอินทรีย์ 

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  ของกลุ่มอาชีพสามารถพัฒนาและขยายกิจการเพื่อด าเนินการ

เสนอขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  

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 าคัญทางด้านการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพน้อย 
           ๔.๓ งบประมาณและโครงการสนับสนุนให้บริการสังคมน้อย  กระจายไม่ทั่วถึง 
           ๔.๔ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมการศึกษารวบรวมความรู้ไม่เป็นเอกภาพต่างคนต่างท าขาดการ 
ประสานงานที่ดี 
           ๔.๕ นโยบายขาดความต่อเนื่อง  เมื่อเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหาร  ชาวบ้านชุมชนระดับล่างยังเป็นผู้ตาม 

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ปริมาณขยะมีปริมาณน้อย  กระจายตัวท าให้ไม่คุ้มทุนในการสร้างระบบก าจัด  ยังไม่มีแผนรองรับเรื่อง

นี้โดยตรง          
๕.๒ ที่สารณประโยชน์  ไม่มีการปักหลักเขตที่ชัดเจนท าให้มีการบุกรุกและท าการตรวจสอบล าบาก    



๒๓ 

 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๒.๑  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของประชาชน  สนับสนุนโครงการซ่อมสร้างผิว
ทางลาดยาง (รีไซก้ิง)  โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง   โครงการเสริมสร้าง
ถนนดิน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จัดหาแหล่งน้ า  คลองน้ า  บ่อน้ า  หนองน้ า  เพ่ือใช้ทางด้าน
การเกษตร  เพ่ือให้เกษตรกรจะได้ท านาให้ทันฤดูกาลและช่วยทางด้านอุทกภัย  เช่น  น้ าท่วม  ฝนแล้ง  การ
ลงทุนซ้ าซ้อน  ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนมีมาก เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา   

จัดให้มีน้ าสะอาดในการอุปโภค – บริโภค  ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา และได้มีการปรับปรุงขยายเขตประปาภายในชุมชน  
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน   

ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  และขยายเขตไฟฟ้าให้มีแสงสว่าง
ที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

มีจุดประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและ
นักท่องเที่ยวทีส่ัญจรไปมา  เพ่ือประโยชน์ด้านการพักผ่อน  โดยจะด าเนินการของบประมาณผ่านความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาหรือด าเนินการเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  โดยผลการด าเนินการจากปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย) 
          -  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านไพรขลา งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขาม งบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโพนทัน งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านไพรขลาน้อย งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการเสริมสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านตาเฮอ  งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงสวรรค์  งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าและขุดคลองส่งน้ าหมู่ที่ ๘ บ้านโนนตาล งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโนนโพธิ์  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพนม่วง  งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนงาม  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒ บ้าโนนหนามแท่ง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒  การด าเนินงานด้านคนและสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  เพื่อให้เด็กท่ีมีความมุ่งมั่นในด้าน
การศึกษาและจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต   ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา  โดยการจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพ่ือที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด  จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ด าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์  ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นในการด าเนินการเพื่อ



๒๔ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   โดยผล
การด าเนินการจากปีท่ีผ่านมา  ประกอบด้วย 
 -  ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม    งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบ้านเมืองสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าชม งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  
 -  ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมเข้มแข็ง   งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายโครงการต่อยอดความคิดพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัยสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 -  ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    งบประมาณ  ๘๔,๐๐๐  บาท  

-  อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความชวยเหลือประชาชนตาภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์      งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท  

-  ค่าใช้จ่ายโครงการกู้ชีพกู้ภัย (FR)    งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
๒.๓  การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

 การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลได้
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การออกก าลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เด็กและสตรี  รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ
ไข้เลือดออก  โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื่อก าจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค   จัดหา
วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาด  โครงการอาหารปลอดภัย  โครงการคัดกรองผู้หญิงอายุ ๔๐  ปี ขึ้นไปเก่ียวกับ
โรคเบาหวาน  โรคความดัน (โลหิตสูง)  โดยผลการด าเนินการจากปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 
 -  โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 -  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  
 -  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์    งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

-  โครงการฝึกอบรมการสื่อสารเรื่องเพศส าหรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียน(บ้านโพนม่วง) 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 -  โครงการ พัฒนาอนามัยเจริญพันธ์และป้องกันควบคุมโรคเอดส์ฯ งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโครงการงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดประจ าปี  ๒๕๕๗  

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
-  อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน    งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐   

 
๒.๔  การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน   อาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียน
ในพ้ืนที่ต าบลทุกโรง จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน  สนับสนุนงบประมาณ
ให้โรงเรียนจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ  ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  จริยธรรม  หรือนันทนาการ
การศึกษา  และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน   ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและจัดประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัดประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ   ลอยกระทง  และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา   โดยผลการด าเนินการจากปีที่ผ่านมา  
ประกอบด้วย 

-  โครงการสร้างบทบาทและพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐   บาท 
-  ค่าใช้จ่ายโครงการมอบวุฒิบัตรส าหรับเด็กผู้ส าเร็จการศึกษาฯ  งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาท 



๒๕ 

-  ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.   งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ   งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 
-  ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบระมาณ  ๘,๐๐๐  บาท 
-  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศพด.   งบประมาณ  ๑๔,๐๐๐  บาท 
-  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ     งบประมาณ  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
-  เข้าร่วมโครงการจัดงานเทศกาลงานปลาไหล  ประจ าปี  ๒๕๕๗   งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
-  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ   งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา เข้าพรรษา และประเพณีต่างๆ   งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา งบประมาณ ๔๑๔,๔๐๐ บาท 
-  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนม่วง-ม่วงสวรรค์ งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐ บาท 
-  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านไพรขลา     งบประมาณ  ๓๑๓,๐๔๐  บาท 
-  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านโพนม่วง    งบประมาณ  ๔๓๑,๓๔๐  บาท 
-  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านขามโพนทัน    งบประมาณ  ๑๙๑,๑๐๐  บาท 
-  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง   งบประมาณ  ๘๑,๙๐๐  บาท 
-  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์    งบประมาณ  ๒๐,๐๒๐  บาท 
-  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา   งบประมาณ  ๑๔๕,๐๔๐  บาท 
-  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านโพนม่วงฯ     งบประมาณ  ๑๓๗,๒๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน    ประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
-  อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเข้าค่าย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียนบ้านโพนม่วง 
          งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนบ้านไพรขลา งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ     งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง    งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
-  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไพรขลา    งบประมาณ  ๖๘๘,๐๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโพนม่วง    งบประมาณ  ๙๔๘,๐๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขามโพนทัน    งบประมาณ  ๔๒๐,๐๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง   งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
-  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   งบประมาณ  ๔๔,๐๐๐  บาท 
-  โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศพด. ๒ ศูนย์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

จ านวน ๒ แห่ง          งบประมาณ ๘,๐๐๐  บาท  
๒.๕  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยน าหลักการของ
รัฐบาลมาปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  
และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้านและต าบลของเรา  เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ในอนาคต การกระตุ้นเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพ่ือสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย  ซึ่งเป็น
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบลไพรขลา  และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้กลุ่มเกษตร



๒๖ 

อินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอด
สารพิษต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต าบลไพรขลาในระดับหนึ่งส่งเสริมและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์  ส่งเสริมกิจกรรมลานค้าชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ  โดยผลการ
ด าเนินการ  ประกอบด้วย   
 -  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร   งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง    งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท  
 -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๖  การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก  ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอ่ืนๆก็จะตามมา  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน  เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน์และปลูกป่าทดแทน  ดูแลรักษาป่า  ล าธาร  แม่น้ าล าคลอง    จัดให้มีโครงการก าจัดวัชพืช  และ
โครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ  โดยผลการด าเนินการจากปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 
 -  ใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวพระราชเสาวนีย์   งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 -  ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
 -  โครงการท าการเกษตรด้วยพลังงานทดแทน     งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 -  โครงการอนุรักษ์พันธ์พืช     งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๒.๗   การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 

 ในด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการอบรมและพัฒนา
ประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  คุณธรรม และจริยธรรม  เพื่อพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน  และได้อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ประสานงานโดยขยายเวลาท างานช่วงพักเท่ียงและวันเสาร์  บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการจัดท าประชาคม
หมู่บ้าน  การจัดเวทีประชาคมระดับต าบล  การจัด อบต.สัญจร  การจัดการเลือกตั้ง จัดหาอุปกรณ์และปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน  โดยผลการ
ด าเนินการจากปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 
 -  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนา     งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐  บาท 

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและช่วงเทศกาล  
งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท 

 -   ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม        งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับ อปพร.      งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายใน การจัดท าโครงการปกป้องสถาบัน  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 -  อุดหนุนโครงจัดงานรัฐพิธีประจ าปี     งบประมาณ  ๘,๐๐๐  บาท 
 -  ค่ารับรองในการ ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    งบประมาณ  ๗๕,๐๐๐  บาท  
 -  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และประชุมประจ าเดือน  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท  



๒๗ 

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการและประเพณีต่าง ๆ   
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง     งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  



๒๙ 

  ส่วนที่  ๔ 
๔.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

๑.  ค าขวัญต าบลไพรขลา 
  “ ทุ่งนาข้าวมะลิหอม   งามพร้อมผ้าไหมสวย  

ร่่ารวยวัฒนธรรม  เลิศล้่าทะเลสาบทุ่งกุลา  ” 

๒.  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 “พัฒนาคุณภาพชีวิต   สร้างเศรษฐกิจมั่นคง    ด่ารงธรรมาภิบาล    

  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี ” 

๓. พันธกิจ  (mission) 
๑. ทางต้องพัฒนา  พัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีข้ึนสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒. นาต้องมีน้่า พัฒนาแหล่งน้่าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆ  หมู่บ้าน  เพ่ือใช้ท่านาปี  ให้มีความเสี่ยงที่

จะเสียหาย  เนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด  
๓. คนต้องมีงาน ส่งเสริมการมีงาน  มีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม  
๔. การตั้งศูนย์บริการประชาชนภายในต่าบล เป็นการอ่านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ  
๕. ด่าเนินการเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส   โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

ให้ทุกคนมีความสุขมากข้ึน 
๖. ให้ความส่าคัญงานพัฒนา  ปัญหาเร่งด่วน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  น้่าประปา  อ่ืนๆ  เป็นปัญหาที่ต้อง

แก้ไข อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
๘. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เป็นการด่าเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงาน

สาธารณะสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดก่าจัดขยะมูลฝอย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
๙.  ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน  
๑๐. ให้ความส่าคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายใน 
๑๑. การบริหารงาน และด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอ่านาจ  โดยบริหารงานและ

ด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  จังหวัด   และต่าบล ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ  ที่ให้อ่านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต่าบลด่าเนินการ 

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

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



๓๐ 

๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 อ่านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ่าวันของประชาชน  สนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างถนนลงหินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จัดหา
แหล่งน้่า  คลองน้่า  บ่อน้่าหนองน้่า  เพ่ือใช้ทางด้านการเกษตร  เพ่ือให้เกษตรกรจะได้ท่านาให้ทันฤดูกาลและ
ช่วยทางด้านอุทกภัย  เช่น  น้่าท่วม  ฝนแล้ง  การลงทุนซ้่าซ้อน  ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประชาชนมีมาก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วนต่าบลได้
พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา   
 ๑. วัตถุประสงค์  
  ๑.๑  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้่า และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้่า  
  ๑.๒  เพ่ือจัดให้มีน้่าส่าหรับการอุปโภค-บริโภค  
  ๑.๓  เพ่ืออ่านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคมในชีวิตประจ่าวัน 
  ๑.๔  เพ่ือด่าเนินการให้มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ๒.  เป้าหมาย  
  ๒.๑  พัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้่าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  ๑-๑๒  ต่าบลไพรขลา  
  ๒.๒  จัดให้มีน้่าส่าหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดปี  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
  ๒.๓  อ่านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคม  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
  ๒.๔  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพ้ืนที่  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  พัฒนาแหล่งน้่าเพื่อการเกษตร ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน้่า ขุดลอก คู คลองส่งน้่า หนองน้่า 
สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน          
  ๓.๒  ขยายและขุดลอกหนองน้่าส่าหรับผลิตน้่าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑ - ๑๒  
  ๓.๓  ปรับปรุงซ่อมแซม  และก่อสร้างถนน รางระบายน้่าให้ครอบคลุมทุกหมู่  
  ๓.๔  ติดตั้งและขยายเขตฟ้าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคนและสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  เพื่อให้เด็กท่ีมีความมุ่งมั่นใน
ด้านการศึกษาและจะน่าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต   ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา  โดยการจัดให้มี
การแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพ่ือที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพ่ือให้เด็ก
มีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด  จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ด่าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์  ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นในการด่าเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   และด่าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   
 ๑.  วัตถุประสงค์  
  ๑.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
  ๑.๒  เพ่ือส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านนันทนาการและด้านการกีฬา  
  ๑.๓  เพ่ือจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส่าหรับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ  



๓๑ 

  ๑.๔  เพ่ือการด่าเนินการเก่ียวกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ            
มีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เป้าหมาย  
  ๒.๑  ประชาชนทุกคนในต่าบลไพรขลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ       
ครอบครัวและชุมชน 
  ๒.๒  จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม  
  ๒.๓  จัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส่าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  
  ๒.๔  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในต่าบลไพรขลา  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  ๓.๒  ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมด้านการกีฬา  
  ๓.๓  จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 การด่าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท่าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต่าบลได้
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การออกก่าลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เด็กและสตรี  รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ
ไข้เลือดออก  โดยการจัดซื้อน้่ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื่อก่าจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค   จัดหา
วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาด  โครงการอาหารปลอดภัย    
 ๑.  วัตถุประสงค์  
  ๑.๑  เพ่ือให้การบริการด้านการควบคุมโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ได้ทั่วถึงและมีระสิทธิภาพ  
  ๑.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สุขภาพของตนเองและคราอบครัว 
 ๒.  เป้าหมาย  
  ๒.๑  ประชาชนทุกคนในต่าบลไพรขลามีสุขภาพอนามัยที่ดี  

 ๒.๒  ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

 ๓.  แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์  
  ๓.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน   อาหารเสริม (นม) ให้
โรงเรียนในพ้ืนที่ต่าบลทุกโรง  จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน  สนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  จริยธรรม  หรือ
นันทนาการการศึกษา  และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน   ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมท่านุบ่ารุงศาสนาและจัดประเพณีในวันส่าคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัด
ประเพณีรดน้่าด่าหัวผู้สูงอายุ  ลอยกระทง  และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา 
 ๑.  วัตถุประสงค์  



๓๒ 

  ๑.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีจิตส่านึกที่ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดี ของต่าบลให้อยู่สืบต่อไป 
  ๑.๒  เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 ๒.  เป้าหมาย  
  ๒.๑  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส่านึกท่ีดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
อันดีงามของประชาชน 
  ๒.๒  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบอย่างท่ัวถึง  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ๓.๒  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรม และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา  
 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยน่าหลักการ
ของรัฐบาลมาปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต่าบลไพร
ขลา  และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท่ามีรายได้ในหมู่บ้านและต่าบลของเรา  
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ในอนาคต  การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต่าบลไพร
ขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพ่ือสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ่าหน่าย   
ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต่าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต่าบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท่าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  และน่ามาแปรรูปเป็นข้าวสาร
ปลอดสารพิษต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่าบลไพรขลาในระดับหนึ่ง
ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการท่าปุ๋ยอินทรีย์  ส่งเสริมกิจกรรมลานค้าชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ   
 ๑.  วัตถุประสงค์  
  ๑.๑  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่าการเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด  
  ๑.๒  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม  เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  
  ๑.๓  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต่าบล  
 ๒.  เป้าหมาย  
  ๒.๑  ด่าเนินการท่าการเกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสานทุกหมู่บ้าน  
  ๒.๒  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ตั้งแต่ หมู่ที่ ๑ – ๑๒  ต่าบลไพรขลา 
  ๒.๓ ด่าเนินการจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวภายในต่าบล  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑  ส่งเสริมการท่าเกษตรอินทรีย์ภายในต่าบลทุกหมู่บ้าน  
  ๓.๒  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม โครงการด้านการประกอบอาชีพต่างๆ  
  ๓.๓  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก  ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอ่ืนๆก็จะตามมา  องค์การ
บริหารส่วนต่าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน  เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตท่ีสาธารณะ



๓๓ 

ประโยชน์และปลูกป่าทดแทน  ดูแลรักษาป่า  ล่าธาร  แม่น้่าล่าคลอง    จัดให้มีโครงการก่าจัดวัชพืช  และ
โครงการก่าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ   
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพ่ือสร้างจิตส่านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๑.๒  เพ่ือป้องกันการท่าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๑.๓  เพ่ือก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๔  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบ่าบัดน้่าเสียในชุมชน  
  ๑.๕  เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์  
 ๒.  เป้าหมาย  
  ๒.๑  พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในต่าบลไพรขลา  
  ๒.๒  ปลูกป่าทดแทนในท่ีสาธารณประโยชน์และพ้ืนที่รอบๆบ้านเรือน  
  ๒.๓  จัดท่าแนวเขตรอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันการบุกรุก  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑  ส่งเสริมการดูแลป้องกันและบ่ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๓.๒  ส่งเสริมการก่าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
  ๓.๓  ส่งเสริมการบ่าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

๗. การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต่าบลได้จัดส่งพนักงานส่วนต่าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
เข้ารับการอบรม  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท่างาน  ได้อ่านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มีติดต่อประสานงานโดยขยายเวลาท่างานพักเที่ยงและวันเสาร์-อาทิตย์  บริการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต่าบล  
ส่งเสริมประชาคม 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  

๑.๒.  เพ่ือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

๑.๓  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกับ 
อบต. 
  ๑.๔  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต่าบล  
  ๑.๕  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต่าบลมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เป้าหมาย  
  ๒.๑  พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในต่าบลไพรขลา  
  ๒.๒  บุคากรในองค์การบริหารส่วนต่าบลไพรขลา  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา  

 ๓.๑  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพ่ือให้การบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 



๓๔ 

  ๓.๒  พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม  
  ๓.๔  การให้บริการประชาชนทั้งในและนอกส่านักงาน อ่านวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดงาน
รวมทั้งเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 
 

 



๓๕ 

“ เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล ” 
“ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค  
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals) 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

- เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการองเที่ยว 

- เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

- เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

- เพ่ือพัฒนาคน และสังคม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

- เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน 
กลยุทธ์ (Strategies) 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

๑.๑ พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
๑.๒ เพ่ิมขีดความสามารถด้านพ้ืนที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
๑.๓ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
๑.๔ ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
๑.๕ พัฒนาระบบชลประทานและเพ่ิมแหล่งน้้าส้าหรับการเกษตร 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการองเที่ยว 
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒.๓ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
๒.๔ ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
๒.๕ พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 
๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒.๗ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 



๓๖ 

๓.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม 

๓.๒ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
๓.๓ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
๓.๔ พัฒนาแหล่งน้้าและระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
๔.๑ พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๒ พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 
๔.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  
๔.๔ สนับสนุนการปลูกจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
๔.๕ ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
๔.๖ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
๔.๗ ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
๔.๘ ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 
๔.๙ พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
๔.๑๐ ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีงานท้า การเข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้านแรงงาน 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
๕.๑ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชนชายแดน 
๕.๒ ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนว

ชายแดน 
๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 



๓๗ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐ รวม  ๓  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่  ๑  แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้้า  

ก่อสร้าง  แก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้้า  ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้้า 

 
๖๓ 

 
๑๐๑,๕๖๙,๐๐๐ 

 

 
๖๓ 

 
๑๐๑,๕๖๙,๐๐๐ 

 

 
๖๓ 

 
๑๐๑,๕๖๙,๐๐๐ 

 

 
๑๘๙ 

 
๓๐๔,๗๐๗,๐๐๐ 

แนวทางที่  ๒ แนวทางการพัฒนาบ้ารุงรักษาระบบประปา ๒๖ ๒๓,๖๑๒,๐๐๐ ๒๖ ๒๓,๖๑๒,๐๐๐ ๒๖ ๒๓,๖๑๒,๐๐๐ ๗๘ ๗๐,๘๓๖,๐๐๐ 
แนวทางที่  ๓  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง 

ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ท่อระบายน้้า  ถนน 
๑๔๕ ๖๕๐,๓๐๙,๕๐๐ ๑๔๕ ๖๕๐,๓๐๙,๕๐๐ ๑๔๕ ๖๕๐,๓๐๙,๕๐๐ ๔๓๕ ๑,๙๕๐,๙๒๘,๕๐๐ 

แนวทางที่  ๔ แนวทางการพัฒนาติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 

๔๐ ๒๔,๖๓๐,๐๐๐ ๔๐ ๒๔,๖๓๐,๐๐๐ ๔๐ ๒๔,๖๓๐,๐๐๐ ๑๒๐ ๗๓,๘๙๐,๐๐๐ 

รวม ๒๗๔ ๘,๐๐๐,๑๒๐,๕๐๐ ๒๗๔ ๘,๐๐๐,๑๒๐,๕๐๐ ๒๗๔ ๘,๐๐๐,๑๒๐,๕๐๐ ๘๒๒ ๒,๔๐๐,๓๖๑,๕๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม 
แนวทางที่  ๑  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  
ให้การสงเคราะห์ 

๕๒ ๖,๔๖๓,๐๐๐ ๕๒ ๖,๔๖๓,๐๐๐ ๕๒ ๖,๔๖๓,๐๐๐ ๑๕๖ ๑๙,๓๘๙,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางที่  ๑ แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้  

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน  จัดซื้อ จัดหา จัดตั้ง 
๓๓ ๖,๘๒๐,๐๐๐ ๓๓ ๖,๘๒๐,๐๐๐ ๓๓ ๖,๘๒๐,๐๐๐ ๙๙ ๒๐,๔๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐ รวม  ๓  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่  ๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน

การศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น  ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหา จัดซื้อ  สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง 

๙๓ ๕๔,๑๖๕,๐๐๐ ๙๓ ๕๔,๑๖๕,๐๐๐ ๙๓ ๕๔,๑๖๕,๐๐๐ ๒๗๙ ๑๖๒,๔๙๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่  ๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและ

ให้แก่ประชาชน 
๓๗ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๗ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๗ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑๑ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  
ก่อสร้าง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซื้อ 

๓๕ ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ ๓๕ ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ ๓๕ ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๕ ๓๖,๔๕๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 
แนวทางที่  ๑   แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรม  

ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชาคม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  
จัดหา  จัดซื้อ  ปรับปรุง 

๓๑ ๑๗,๒๔๙,๐๐๐ ๓๑ ๑๗,๒๔๙,๐๐๐ ๓๑ ๑๗,๒๔๙,๐๐๐ ๙๓ ๕๑,๗๔๗,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๕๕๕ ๙๑๐,๙๖๗,๕๐๐ ๕๕๕ ๙๑๐,๙๖๗,๕๐๐ ๕๕๕ ๙๑๐,๙๖๗,๕๐๐ ๑,๖๖๕ ๒,๗๓๒,๙๐๒,๕๐๐ 

 



๓๙  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๑.๑ แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้ า  ก่อสร้าง  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า  ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ า 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลองจากร้าน
ไพรขลาเนื้อสดถึงคลองศรีชุมพล  
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘๐๐  เมตร 
ลึก  ๒  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการขุดคลองจากหนองท่า
ไทรถึงคลองศรีชุมพลด้านหัว
หนองบัว  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
ลึก  ๑  เมตร   

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่  ๑   เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร  
 ลึก  ๑  เมตร    

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการขุดลอกหนองมิมะใหญ ่ 
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

เนื้อท่ี  ๗  ไร่  ๓  งาน  ลึก  ๒  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๓๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๓๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๓๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



๔๐  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ โครงการขุดลอกหนองมิมะน้อย  
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

เนื้อท่ี  ๓  ไร ่ ๑  งาน  ลึก  ๒  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๙๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๙๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๙๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
 

๖ โครงการขุดลอกหนองตาหม๊อก  
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

เนื้อท่ี  ๓  ไร่  ๑  งาน  ลึก  ๒  เมตร     
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๙๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๙๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๙๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๗ โครงการขุดลอกคลองจากคลอง
ศรีชุมพลถึงคลองหมู่ที่  ๙ ผ่าน
ร้านเหรียญทองค้าไม้  หมู่ท่ี  ๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร   
ลึก  ๑  เมตร   

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ )  

๔๕๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการขุดลอกขยายหนองเลิง 
(หนองประปา) หมู่ที่  ๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

พื้นที่  ๑๐  ไร่  ลึก  ๒  เมตร     
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๕๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการขุดลอกคลองจาก
ถนนลาดยางถึงถนนคอนกรีตเข้า
บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
ลึก  ๑.๕๐  เมตร   

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการขุดลอกคลองสองห้อง
จากถนน ๒๐๘๑ ถึงหนองสอง
ห้อง  หมู่ที่  ๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
ลึก  ๑.๕๐  เมตร   

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 

 
 



๔๑  

 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการขุดลอกหนองแวง     
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บน้้า พื้นที่  ๑๖ ไร ่ ลึก  ๓  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๔๒๔,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๔๒๔,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๔๒๔,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้า 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการขุดลอกหนองโพน    
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บน้้า พื้นที่  ๑๘  ไร ่ ลึก  ๓  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๖๐๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๖๐๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๖๐๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้า 

ส่วนโยธา 

๑๓ โครงการขุดลอกหนองสโนก  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้า 

พื้นที่  ๗  ไร่  ลึก  ๓  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๒๓,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๖๒๓,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๖๒๓,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้า 

ส่วนโยธา 

๑๔ โครงการขุดลอกหนองสองห้อง  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้า 

พื้นที่  ๑๒ ไร่  ลึก  ๓  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๐๖๘,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๐๖๘,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๐๖๘,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้า 

ส่วนโยธา 

๑๕ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่  ๒ เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๓๐  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
ลึก  ๓  เมตร   

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๑๖ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า
ดาดคอนกรีตจากหน้าบ้านนาย
สุภาพ  สอนสุด ถึงด้านทิศตะ 
วันออก  หมู่ที่  ๒ 

เพื่อระบายน้้าและส่งน้้าส้าหรับ
การเกษตร 

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑๓๐  เมตร   
ลึก  ๓  เมตร  

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๖๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๖๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๖๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถระบายน้้าและ
ส่งน้้าส้าหรับการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๑๗ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า  
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร  
ลึก  ๑  เมตร  

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

 
 



๔๒  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๘ โครงการขุดลอกแหล่งน้้า
สาธารณประโยชน์  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า

การเกษตรอย่างครอบคลุม 

พื้นที่  ๑๐  ไร่  ลึก  ๑.๕๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๑๙ โครงการขุดลอกหนองน้้าผลิต
น้้าประปา  หมู่ที่  ๔ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 

พื้นที่  ๓๐  ไร ่ ลึก  ๑.๕๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

มีน้้าส้าหรับการอุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๒๐ โครงการขุดลอกหนองช้างตาย  
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

พื้นที่  ๑๐  ไร่  ลึก  ๑.๕๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๒๑ โครงการขุดลอกหนองบัว  
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

พื้นที่  ๑๐  ไร่  ลึก  ๑.๕๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๒๒ โครงการขุดลอกหนองติ่งดาว  
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

เนื้อท่ี  ๕  ไร่  ลึก  ๒  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๒๓ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า  
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๕,๐๐๐  เมตร 
ลึกจากเดิม  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๔ โครงการขุดลอกหนองน้้าประปา  
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภค 

พื้นที่  ๖  ไร่  ลึก  ๑.๕๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๓๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๓๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๓๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๒๕ โครงการขุดลอกล้าพลับพลา 
จากโนนมะเขือถึงแก้มลิงบ้าน
โพนม่วง (หมู่ที่ ๖) 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๑๒,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๒๖ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้าจาก
ล้าพลับพลาถึงหมู่ที่ ๘ (หมู่ที่ ๖) 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๐,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๒๗ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้าจาก
ล้าพลับพลาถึงไพรขลา (หมูท่ี ่
๖) 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๐,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๒๘ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า  
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภค 

กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๕,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๒๙ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้าจาก
คุมโนนสังข์ หมู่ ๘ ถึงบ้านม่วง
สวรรค์ (พร้อมเครื่องสูบน้้า)  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง   ๗  เมตร  ยาว ๖,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๒  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



๔๔  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๐ โครงการขุดลอกหนองแสงกลาง  
พร้อมล้อมรั้ว  หมู่ที่  ๗ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

เนื้อท่ี  ๑๘  ไร่  ลึก  ๓  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๖๐๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๖๐๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๖๐๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๓๑ โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 
๗  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

เนื้อท่ี  ๔๐  ไร่  ลึก  ๔  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๓๒ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้า
พร้อมระบบส่งจากแก้มลิงถึง
โนนสังข์ หมู่ที่ ๘ (หมู่ที่ ๗) 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

๑  แห่ง  
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๓๓ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๖,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๒  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๓๔ โครงการขุดลอกหนองประปา 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภค 

พื้นที่  ๗  ไร่  ลึก  ๓  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๒๓,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๖๒๓,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๖๒๓,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๓๕ โครงการย้ายหัวสูบน้้ากลับไปท่ี
โครงการแก้มลิง พร้อมระบบสูบ
เข้าแท่งน้้าถัง  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภค 

๑  แห่ง  
 

๓๐๐,๐๐๐  
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

 ๓๐๐,๐๐๐  
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

 ๓๐๐,๐๐๐  
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๖ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่  ๘  
  

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว ๑๐ กม.                
ลึก ๑.๕ เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔,๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๓๗ โครงการขุดลอกหนองตาล้วน  
หมู่ที่  ๘ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

เนื้อท่ี   ๑  ไร่  ลึก  ๑.๕๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๙๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๙๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๙๒,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

เพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๓๘ โครงการขุดลอกคลองจากนา
นายบุญรอด  นารีรักษ์ ถึงถนน 
รพช.ไพรขลา – โพนม่วง  
(หมู่ที่ ๘ ) 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

เพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๓๙ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้าจาก
แยกโพนงาม ถึงโนนตาล   
หมู่ที่  ๘ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

เพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๔๐ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้าใหม่  
หมู่ที่  ๘ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร 
ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๓๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒๓๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒๓๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

เพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๔๑ โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่  ๙ เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

กว้าง  ๑๐   เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๘๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๖๘๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๖๘๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

เพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๔๒ โครงการขุดลอกหนองขะยอม  
หมู่ที่  ๙ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

พื้นที่  ๘  ไร่  ลึก  ๑  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๔๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

เพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



๔๖  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔๓ โครงการวางท่อมุดส่งน้้าแม่น้้า
มูล ต้าบลหนองเรือ ถึงต้าบล
ไพรขลา (หมู่ที่  ๙) 

เพื่อส่งน้้าส้าหรับท้าการเกษตร
ให้ครอบคลุม 

ยาว  ๓,๖๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรให้ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๔๔ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้า
พลังงานไฟฟ้าในแม่น้้ามูล     
(หมู่ที่ ๙) 

เพื่อสูบน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถสูบน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๔๕ โครงการขุดลอกคลองกรม
พัฒนาท่ีดินภายในพ้ืนท่ีหมู่ที่ ๑๐  

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๔๖ โครงการขุดลอกหนองหัวช้าง 
หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๔๗ โครงการขุดลอกหนอง หมู่ที่๑๐ เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าในการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

จ้านวน  ๕  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๔๘ โครงการติดตั้งโรงสูบน้้าพลัง 
งานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อสูบน้้าให้ประชาชนท้า
การเกษตร 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๓๓๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ )  

๓,๓๓๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ )  

๓,๓๓๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ )  

สามารถสูบน้้าให้
ประชาชนเพื่อสูบน้้าให้
ประชาชนท้าการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๔๙ โครงการขุดลอกคลองในเขต 
หมู่ที่  ๑๐   

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕๔๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕๐ โครงการขุดลอกสระน้้าประจ้า
ไร่นาเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณกักเก็บน้้า
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

จ้านวน ๑๐ แห่ง 
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณกัก
เก็บน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๕๑ โครงการขุดลอกคลองเชื่อมจาก
หนองสิมถึงคลองส่งน้้าโครงการ
แก้มลิง  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๕๒ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้า
พลับพลา  หมู่ท่ี  ๑๐   

เพื่อกักเก็บน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร 

จ้านวน  ๒  จุด 
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๗๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๗๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๗๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถกักเก็บน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๕๓ โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า  
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๕,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าได้ 

ส่วนโยธา 

๕๔ โครงการขุดลอกหนองน้้าผลิต
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

จ้านวน  ๒  แห่ง 
เนื้อท่ี  ๘  ไร่  ลึก  ๑ เมตร 

๘๘๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๘๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๘๘๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๕๕ โครงการขุดลอกคลองศรีชุมพล
จากทางไปบ้านสังข์ ถึงลาดยาง 
รพช.  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๙๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๙๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๙๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าได้ 

ส่วนโยธา 

๕๖ โครงการขุดลอกหนองบึง   
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

พื้นที่  ๓  ไร่  ลึก  ๓  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๖๗,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒๖๗,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๒๖๗,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บได้ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



๔๘  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕๗ โครงการขุดลอกหนองอามี   
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

พื้นที่  ๔  ไร่  ลึก  ๓  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๕๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๕๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๕๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าได้ 

ส่วนโยธา 

๕๘ โครงการขุดลอกหนองผึ้ง   
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

พื้นที่  ๔  ไร่  ลึก  ๓  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๕๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๕๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๕๖,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๕๙ โครงการขุดลอกคลอง (ลาด
ยาง) จากบ้านโพนทัน ถึงหนอง
กระจับ  หมู่ที่  ๑๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๖๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๖๒๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๖๐ โครงการขุดลอกหนองกระจับ 
(หนองประปา) หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

จ้านวน ๑ แห่ง 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๖๑ โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 
๑๒ 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๓๑๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

๖๒ โครงการขุดลอกคลองในต้าบล
ไพรขลา 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

หมู่ที่ ๑ - ๑๒ 
 (ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



๔๙  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ 
(บาท) 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖๓ โครงการขุดลอกหนองในต้าบล
ไพรขลา 

เพื่อเพ่ิมปริมาณในการกักเก็บ
น้้าและส่งน้้าท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

หมู่ที่ ๑ - ๑๒ 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท. ,แหล่ง

อื่นๆ ) 

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่งน้้า
ท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาบ ารุงรักษาระบบประปา 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงระบบประปา
โดยเพิ่มถังพักน ้า หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
เพียงพอ และสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

จ้านวน ๑  แห่ง ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน ๑  แห่ง ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการก่อสร้างระบบตาน ้า
เพื่อเติมน ้ารถยนต์บรรทุกน ้า 
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อส้าหรับเติมน ้าใส่รถบรรทุก
น ้าในการบริการประชาชนทุก
กรณ ี

จ้านวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถเติมน ้าใส่รถบรรทุก
น ้าในการบริการประชาชน
ทุกกรณ ี

ส่วนโยธา 

๔ โครงการขยายเขตประปา หมู่ท่ี 
๑ 

เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน และประชาชนได้ใช้น ้า
อย่างทั่วถึง เพียงพอ สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

ท่อขนาด ๒ นิ ว ยาว  ๓  กม. ๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการประปาหมู่ที่ ๓ (หนอง
โพนทัน) 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 
ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้   
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการจัดซื อเครื่องกรองน ้า
ดื่มประจ้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการย้ายท่อดูดน ้าประปา   
(หัวสูบ) พร้อมอุปกรณ์ ย้ายไป
หนองบัว หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้สามารถใช้น ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวน  ๑  หมู่ ๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถใช้น ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าดิบ
ระบบประปาบ้านไพรขลาน้อย  
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อให้สามารถใช้น ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวน  ๑  หมู่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถใช้น ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้   
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  แห่ง ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๖ มี
น ้าสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
(ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้มีน ้าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาคม 

๑๓ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้  
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อให้การส่งน ้าประปาบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ้านวน  ๑  แห่ง 
(ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๑๔ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้   
หมู่ที่  ๗ 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  หมู่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการเปลี่ยนระบบท่อ
ประปาจาก ๓ นิ ว เป็น ๔ นิ ว 
จากหอถังสูง ถึงสี่แยก  หมู่ที่ ๗ 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

ยาว  ๖๐๐  เมตร ๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๑๖ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้   
หมู่ที่  ๘ 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  หมู่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๑๗ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้  
หมู่ที่  ๙ 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  หมู่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๑๘ โครงการปรับปรุงวางท่อเมน
ระบบประปาใหม่  หมู่ท่ี  ๑๐ 

เพื่อให้การส่งน ้าประปาบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยาว  ๒  กิโลเมตร 
(ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด) 

๒๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถส่งน ้าประปาบริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๙ โครงการปรับปรุงระบบประปา
ให้สามารถให้สามารถดื่มได้  
หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีมีน ้าใน
การอุปโภคและบริโภค 

จ้านวน  ๕๐๐ ครัวเรือน ๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนในพื นท่ีมีน ้าในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

๒๐ โครงการวางระบบสูบน ้าดิบจาก
โครงการแก้มลิงเข้าระบบ
ประปาใหม่  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้การส่งน ้าประปาบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยาว  ๒  กิโลเมตร 
(ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด) 

๒๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถส่งน ้าประปาบริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๒๑ โครงการปรับปรุงระบบการผลิต
ประปาโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์สูบน ้า 

เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีมีน ้าใน
การอุปโภคและบริโภค 

จ้านวน  ๕๐๐  ครัวเรือน ๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนในพื นท่ีมีน ้าในการ
อุปโภคและบริโภค 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๒ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้   
หมู่ที่  ๑๑ 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  หมู่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๒๓ โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมู่ที่  ๑๒ 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  หมู่  ๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๒๔ โครงการก่อสร้างประปาดื่มได้   
หมู่ที่  ๑๒ 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

จ้านวน  ๑  หมู่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

๒๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา  อบต. 

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมี
น ้าสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค 

หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้มีน ้าใช้อย่าง
พอเพียง 

ส่วนโยธา 

๒๖ โครงการขยายเขตระบบประปา  
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมี
น ้าสะอาดใช้อย่างทั่วถึงกัน 

หมู่ที่ ๑ -๑๒   ๖๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนได้มีน ้าใช้อย่าง
พอเพียง 

ส่วนโยธา 

 
 



๕๔  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ท่อระบายน้้า  ถนน  
 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการวางท่อระบายน้้าจาก
บ้านนายนุย  ศรีมารักษ์ ถึงบ้าน
นางเสง่ียม แก้วทอง ๒ ข้างทาง  
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๓๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

มีการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการวางท่อระบายน้้าจาก
ถนนลาดยางถึงคลองหัวหนองบัว  
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๓๐๐  เมตร   
พร้อมบ่อพักขนาด  ๑๐๐x๑๐๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

มีการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางหลวง ๒๐๘๑ 
ถึงหน้า รพสต.ไพรขลา หมู่ที่  ๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓๘๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการวางท่อระบายน้้า ๒ ข้าง
ทาง  จากบ้านนายบุตร  ลุนนู ถึง
บ้านนายแสง ปลอกเพชร หมู่ที่ ๑ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๑๔๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๘๘,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๘๘,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๘๘,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการวางท่อระบายน้้า ๒ 
ข้างทางจากบ้านนางทุมมา 
คารศร ีถึงบ้านนายบุญทัน ลุนนู  
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๑๒๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๗๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๗๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๗๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการวางท่อระบายน้้าจาก ๒ 
ข้างทาง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  ๑ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๒๐๐  เมตร  ๒  ข้างทาง 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๒๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๒๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๒๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



๕๕  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางหลวง ๒๐๘๑ 
ถึงบ้าน อ.ประพันธ ์หมู่ที่ ๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๑๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๑๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๑๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุก  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๔,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 
แหล่งอื่นๆ) 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 
แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากถนนไร้ฝุ่น หมูท่ี ่๑ ถึงบ้าน
ม่วงสวรรค์  หมู่ที่  ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๕  กม. 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้้า
แบบมีบ่อพักทั้ง ๒ ข้าง หมู่ที่  ๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

ยาว  ๑,๒๖๘  เมตร  ข้างละ  ๑  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้้า  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหน้าวัด ถึงบ้าน
นายสน บุญเต็ม  หมู่ที่  ๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก  หมู่ที่  ๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากกลางบ้าน
ตะวันตก ถึงตะวัน ออกพร้อม
รางระบายน้้า  หมู่ ๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร   
วางท่อ  ๔๐ x ๑๐  ทั้ง   ๒  ข้างทาง 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกจากบ้านนางยอง ตกงาม 
ถึงปู่ตา  หมู่ที่  ๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
รูปตัวยู จากสี่แยกบ้านนาย
สมบัติ สร้อยประดิษฐ์ ถึงบ้าน
นายสม บุญเต็ม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๕๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลิม 
ควรมี ถึงบ้านนายรส วันลักษณ ์
หมู่ที ่๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๕ เมตร ยาว  ๒๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
รูปตัวยู จากบ้านนายเนื่อง วัน
ลักษณ์ ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กว้าง ๕ เมตร ยาว  ๙๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางสมพิศ 
เสามั่น ถึงบ้านนายส้าเร็จ แก้ว
หอม พร้อมท่อระบายน้้า ๕ จุด 
หมู่ที ่๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว  ๙๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านตายุน  ถึง
บ้านตาบิน หมูท่ี ่๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๕ เมตร ยาว  ๓๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๒๒ โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก สองข้างทางจากบ้าน
ผู้ใหญ่ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

ยาว  ๓๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๒๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ตัวยู ๒ ข้างทางพร้อมฝาปิด  
จากสี่แยกบ้านนายสมาน ควรมี 
ถึงบ้านนายเช่ือง  หมู่ที่  ๒ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว ๖๐๐ เมตร   
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง   ๔  เมตร ยาว  ๘๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนเสริมดิน  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๒๖ โครงการวางท่อระบายน้้า   
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาด  ๖๐x๑๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๙๔,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๙๔,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๙๔,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๒๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
รูปตัวยูภายในหมู่บ้านสองข้าง
ทางหมู่ที่ ๓ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



๕๘  

 

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางหลวง ๒๐๘๑ 
ถึงถนนคอนกรีตเดิม  หมู่ที่  ๓  

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร    
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๒๙ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุก  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

   

๙๔๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙๔๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙๔๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖,๒๔๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖,๒๔๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖,๒๔๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓๒ โครงการเสริมสร้างถนนลงหิน
คลุกรอบหนองน้้าสาธารณะ  
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร   ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 

๔๗๒,๕๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๗๒,๕๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๗๒,๕๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
จากบ้านน้อยถึงถนนด้า 
(ยกระดับถนน) พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า ๒ จุด หมู่ที่ ๔ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

ยาว  ๗๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกภายใน  หมู่ที่  ๔ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง   ๔   เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด)  

๕๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



๕๙  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
รูปตัวยู จากแยกสิมมาถึงหน้า
บ้านนายสมชาย ลามณี หมู่ที่ ๔ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๓๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๓๖ โครงการวางท่อระบายภายใน 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๓๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ตัวยู พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  ๔ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 

๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๓๘ โครงการเสริมสร้างถนนดินและ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นท้ายวัดถึงสี่แยกสิมมา 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง   ๔   เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด)  

๓,๔๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๔๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๔๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายค้ามาย 
ถึงบ้านนายบุญมา ทองระย้า  
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๔   เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๔๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๔๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๔๕๖,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๔๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากวัด ถึงบ้านนาง
น้อย ขาวงาม พร้อมท่อ ๒ จุดๆ 
ละ ๖ ท่อน หมู่ที่  ๔ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  วางท่อ
ขนาด  ๓๐x๑๐๐ เมตร  ๒  จุดๆ ละ  ๖  

ท่อน 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ หมู่  ๔ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  พร้อม
วางท่อขนาด  ๓๐x๑๐๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายแสง  ใจ
มั่น  ถึงหนองท่าโพน  หมู่ที่  ๔ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๓๕๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๗๒๘,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๗๒๘,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๗๒๘,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๔๓ โครงการเสริมสร้างถนนดิน  
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง   ๖   เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๔๔ โครงการวางท่อลอดถนนลาด 
ยาง  ๒๐๘๑ หมู่ที่  ๔ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อขนาด  ๑๐๐ x ๑๐๐  เมตร 
จ้านวน  ๓๐  ท่อน 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๔๕ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุก ภายในหมู่ที่  ๕   

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร      
สูง ๕๐ ซม. 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 

๔๖ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้้า 
หมู่ที่  ๕   

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๔,๐๐๐  เมตร      
สูง ๕๐ ซม. 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากทางด้าถึงปู่ตา หมู่ที่ ๕ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากทางด้าถึงวัด หมู่ที่ ๕ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
แบบท่อผ่าครึ่ง หมู่ที่ ๕ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๕๐ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่ที่ ๕ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 

๕๑ โครงการวางท่อระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๕   

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาด ๔๐ x ๑๐๐  เมตร  จ้านวน  ๙  จุด   
จุดละ  ๑๒  ท่อน 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๘,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๘,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๘,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๕๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า  
๔  จุด  ภายในหมู่บ้าน  หมู่  ๕ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จุดที่ ๑  จากลาดยาง ถึงบ้านนายหาญ 
ขนาด กว้าง ๐.๔๐ ลึก ๐.๔๐ เมตร 
จุดที่ ๒ จากบ้านนายยศ ถึงบ้านนายบุญเลิศ  
ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ลึก ๐.๔๐ เมตร  
จุดที่ ๓จากบ้านผู้ใหญ่สุวรรณ ถึงสวนนายแจ้ง 
ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ลึก ๐.๔๐ เมตร  
จุดที่ ๔ จากบ้านนายพรชัย ถึงบ้านนายช่วย 
ขนาดกว้าง ๔๐ ลึก ๔๐ เมตร 

ยาวรวม  ๒,๐๐๐  เมตร   

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๕๓ โครงการวางท่อลอด
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  ๕ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาด  ๑๐๐ x ๑๐๐  เมตร  จ้านวน  ๓  
จุด 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๕๔ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุกจากบ้านนายเตือนถึงวัด 
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



๖๒  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕๕ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุกจากบ้านนางค้าพจน์  
สุขสนิท ถึงวัด  หมู่ที่  ๕ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๕๖ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุก จากบ้านนางนิดา ถึง
ศาลปู่ตา หมู่ที่  ๕   

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๕ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด)  

๖,๒๔๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖,๒๔๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖,๒๔๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายสุวรรณ ถึงบ้าน
นายขาว หมู่ที่ ๖ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด)  

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากล้าพลับพลา หมู่ที่ ๖ ถึงไพร
ขลา  

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๑,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๖๑ โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพัก ๒  ข้างทาง  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๘๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๘๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๘๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากล้าพลับพลา ถึงคุ้มหนองหัว
ควายบ้านโนนตาล  (หมู่ที่ ๖) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๖,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๖๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
จากหมู่ที่  ๖ ถึงแก้มลิง 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๓,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๓,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๓,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๖๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากหมู่ที่  ๑ ถึงหมู่ที่  ๖ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๘,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๖,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๖๖ โครงการร่องระบายน้้าตามข้าง
ถนนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ถึงฝายน้้าล้นเก่า หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๖๗ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุก จากลาดยางถึงบ้าน
นายเสง่ียม แสวงผล หมู่ที่ ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

 ๔๐๐,๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๖๘ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพัก จากหน้าบ้าน อ.
ณรงค์ ถึงโรงสีชุมชน  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๕๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากโครงการ
ทะเลสาบทุ่งกุลาผ่านคุ้มโนน
หว้า ถึงบ้านนายธงชัย  หมู่ที่  ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๗๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากลาดยาง ถึงศาลา
ประชาคม  หมู่ที่  ๗ (ซอยแสง
ตะวัน) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายสุวรรณ ถึงบ้าน
นายพิมพ์  คุ้มทอง หมู่ที่ ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๘๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๘๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๘๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุกจากบ้านนายเสง่ียม บุญ
แจด ถึงหน้าบ้านนายอุทัย อัน
มัย หมู่ที่ ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๗๓ โครงการเสริมสร้างถนนดิน 
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร      
สูง ๖๐  ซม. 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๗๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายธงชัย 
ถึงโนนส้าโรง  หมู่ที่  ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๗๕ โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้้าแบบท่อผ่าครึ่ง  หมู่ที่  ๗  

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



๖๕  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายพัน ขุม
ทอง ถึงหลวงพ่อจ้าปู พะเนตร
รัมย์  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๒๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๗๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๗๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๗๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๗๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากลาดยาง ถึงศาลา
กลางบ้าน  หมู่ที่  ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๗๘ โครงการถนนลงหินคลุก   
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๐,๐๐๐ เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๗๙ โครงการถนนคอนกรีต   
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 

๔,๗๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔,๗๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔,๗๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๘๐ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
จากโนนเสียว ถึงแยกทางเข้าคุ้ม
โนนสังข์ หมู่ที่ ๘ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๘๑ โครงการเสริมสร้างถนนลงหิน
คลุก  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๘๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๘,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๘,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๘,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 

 



๖๖  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๘๓ โครงการเสริมสร้างถนนลงหิน
คลุกจากบ้านนายพรหม เสียม
ทอง ถึงสี่แยกหนองประปาคุ้ม
โนนสังค์  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๗๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๗๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๗๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๘๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากลาดยาง ถึงคอก
วัวนายจันลา  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๘๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายเสาร์ ถึง
บ้านนางบัวโฮม เกตุแก้ว  หมู่ ๘ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 

๓,๑๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๑๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๑๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๘๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหน้าศาลา ถึง
บ้านนายวิชัย เอกคณาสิงข์   
หมู่ที่  ๘ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๗๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๗๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๗๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๘๗ โครงการเสริมสร้างถนลงหิน
คลุกจากลาดยาง ถึงแยกโนน
ตาล  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง   ๘  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๓๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๓๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๓๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๘๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จาก หมู่ท่ี ๘  ถึงหมู่ที่  ๕  
 (หมู่ที่  ๘) 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ไหล่ทางกว้าง  ๑  เมตร 
ยาว  ๔,๐๐๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๘๙ โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพัก  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๓๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



๖๗  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙๐ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากหมู่ที่ ๑ ผ่านหมู่ที่ ๘ ถึงหมู่
ที่  ๗  ต้าบลไพรขลา 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๙๑ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
โนนโพธิ์ ถึงโนนยาว หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑,๘๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๙๓ โครงการเสริมสร้างถนนดินจาก
ศาลาถึงหัวคลองส่งน้้าพร้อมวาง
ท่อ ๓ จุด หมู่ที่ ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๗๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๙๔ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุกจากบ้านนายทองเพ็ญ 
อินทอง ถึง โนนนาน้อย หมู่ที่ ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑,๐๐๐ เมตร       
พร้อมท่อระบายน้้า  ๒  จุด 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๒๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๒๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๒๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๙๕ โครงการเสริมสร้างถนนลงหิน
คลุก  หมู่ที่  ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
ไหล่ทางข้างละ  ๑  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๒๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๒๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๒๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๙๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากโนนโพธ์ิ ถึงคุ้ม
โนนยาว  หมู่ที่  ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
ไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านไพรขลา – บ้านกระสัง 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ  ๑.๕๐  เมตร พร้อมท่อ

ระบายน้้า ๒ จุด 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๙๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากแยกทางเข้า
โรงเรียน  ถึงศาลปู่ตาโนนโพธ์ิ
น้อย  หมู่ที่ ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร   
ไหล่ทางข้างละ  ๑  เมตร  

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๐๔๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๔๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๔๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๙๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางสัมผัส 
มารศรี ถึงบ้านนายชม ชัยมี  
หมู่ที่  ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  
 ไหล่ทางข้างละ  ๑  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๐๐ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุกจากบ้านนายสุพรรณ วง
บุดดา ถึงนานายวีรพงษ์ สอน
สันติ  หมู่ที่  ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๐๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๕,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๐๑ โครงการเสริมสร้างถนนลงหิน
คลุกจากบ้านนายค้าภา ถึงแยก
โนนนาน้อย  หมู่ที่  ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร  
ไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๙๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



๖๙  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐๓ โครงการเสริมไหล่ถนนจากโนน
โพธิ์น้อย  ถึงโนนยาว  หมู่  ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๐๔ โครงการเสริมสร้างถนนดิน  
หมู่ที่  ๙ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๐๕ โครงการสร้างรางระบายน้้า หมู่
ที่ ๙ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๐๖ โครงการท่อระบายน้้า จากบ้าน
นางปราณี ถึงที่ดิน ผู้ช่วยทอง
สุข 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๐๗ โครงการถนนลาดยางจากโพน
ม่วง ถึงโคกระเวีย หมู่ท่ี ๑๐ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๙,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๐๘ โครงการร่องระบายน้้าภายใน
หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว ๒,๐๐๐ เมตร    
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๐๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากลาดยางถึงโรงกลึง พร้อม
ยกระดับ หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓,๐๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑๐ โครงการก่อสร้างฝาปิดร่อง
ระบายน้้าหน้าวัด หมู่ท่ี ๑๐ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

 ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๑๑ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินคลุก  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร   
  (ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๑๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
แบบตัวยู  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กว้าง  ๓๐  ซม. ยาว  ๓๒๐  เมตร   
ลึก  ๓๐  ซม.   

(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๔๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๑๓ โครงการวางท่อระบายน้้าบ่อพัก  
หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้้า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน 

กว้าง ๒ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร   
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๑๕๔,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๕๔,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๕๔,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถแก้ไขและ
ป้องกันน้้าขังภายใน
หมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

๑๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กว้าง  ๕   เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร   
พร้อมวางท่อ  ๔๐x๑๐๐ เมตร 

(ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 
 

ส่วนโยธา 

๑๑๕ โครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่  ๑๐  

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชนท่ีสัญจร 

กว้าง  ๔  เมตร    ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท.,) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท.,) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท.,) 

ประชาชนสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๑๖ โครงการก่อสร้างว่างท่อระบาย
น้้าผ่าครึ่งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๒๙๐  เมตร   
  (ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

๑๘๘,๐๐๐ 
(อปท.) 

๑๘๘,๐๐๐ 
(อปท.) 

๑๘๘,๐๐๐ 
(อปท.) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๑๗ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กว้าง  ๕   เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร   
พร้อมวางท่อ  ๖๐ x ๑๐๐  เมตร 

(ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 
 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านขาม – บ้านโพนม่วง 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร 
ไหล่ทางข้างละ  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๑๙ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กว้าง  ๙ เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร   
พร้อมวางท่อ   

(ตามแบบ  อบต.  ก้าหนด) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 
 

อบต. 

๑๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางหลวง 
๒๐๘๑ ข้าง ธกส.ไพรขลา ถึง
โพนงาม  หมู่ท่ี  ๑๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๒๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากทางหลวง ๒๐๘๑ ข้างธกส.
ไพรขลา ถึงโพนงาม  หมู่ท่ี  ๑๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๒๒ โครงการเสริมสร้างถนนลงหิน
คลุก  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๗๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๒๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
รูปตัวยู  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

๑๒๔ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หินลูกรัง  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๓๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๓๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๓๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



๗๒  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๒๕ โครงการวางท่อเชื่อมหนอง
น้้าประปาท้ัง ๒ หนอง  หมู่  ๑๑ 

เพื่อเช่ือมต่อหนองผลิตประปา
ทั้ง  ๒  แห่งเข้าด้วยกัน 

ขนาด  ๖๐ x ๓๐  ท่อน 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีน้้าใช้อุปโภค 
– บริโภคอย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๑๒๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจาหน้าบ้านนายบุญชู  
ยอดสุรินทร์ ถึงสามแยก  พร้อม
วางท่อ  ๓  จุด  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร  พร้อม
วางท่อขนาด  ๓๐ x ๑๐๐ เมตร   

จ้านวน  ๓  จุด 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๗๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๗๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๗๙๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๒๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๒๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๒๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๒๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๒๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๒๕๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๒๙ โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้้า 
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุกภายในหมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๓๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
รูปตัวยู   หมู่ที่  ๑๒ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐  
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๓๒ โครงการฝังท่อมุดจากหนองเกาะ 
ถึง หนองกระจับ หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งปี 

๑ หมู่ 
 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีน้้าอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งป ี

ส่วนโยธา 

๑๓๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากทางด้าถึงหนองกระจับ หมู่
ที่ ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร 
 (ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

 ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๓๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต่อเนื่อง จากนานาย
ถวิล บุญหล้า ถึงนานางลุน 
กระโจมทอง  หมู่ที่  ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๘๒๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๓๕ โครงการเสริมสร้างถนนลงหิน
คลุกจากลาดยาง รพช.ตาเฮอ 
ถึงทางเข้าหนองเกาะใหญ่  
พร้อมวางท่อ  หมู่ที่  ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร   
พร้อมวางท่อขนาด  ๖๐ x ๑๐๐ เมตร  

จ้านวน  ๒  จุด 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๓๖ โครงการเสริมสร้างถนนดินจาก
หลังโรงเรียน ถึงทาง รพช.   
หมู่ที่  ๑๒   

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๕๐  เมตร   
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๓๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากลาดยาง ถึงบ้าน
โนนหนามแท่ง  หมู่ที่  ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๒๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๓๘ โครงการวางท่อระบายน้้า   
หมู่ที่  ๑๒ 

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๓๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๓๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๓๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

สามารถระบายน้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



๗๔  

ล้าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๓๙ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านไพรขลา – บ้านตานบ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๐ กม. 
ไหล่ทางข้างละ  ๑.๕๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๔๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ใน
ต้าบลไพรขลา ม.๑ - ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๔๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ในต้าบลไพรขลา ม.๑ - ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๔๒ โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุกในต้าบลไพรขลา ม.๑ - ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๔๓ โครงการก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรังในต้าบลไพรขลา ม.๑ - 
๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๔๔ โครงการก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรัง ทางเข้าบ่อขยะ  

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๔๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ในต้าบลไพรขลา ม.๑ - ๑๒ 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๔๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่ ๒ เส้นตะวันตกหมู่บ้าน 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

๑๔๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโนนหว้าถึงทะเลสาบทุ่ง
กุลา 

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ไพรขลาก้าหนด) 

๕,๓๓๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๓๓๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

๕,๓๓๐,๐๐๐ 
 (อปท., 

แหล่งอื่นๆ) 

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ส่วนโยธา 

 



๗๕  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๔  แนวทางการพัฒนาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากร้านเหรียญ
ทองค้าไม้ ถึงหนองกระจับ  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๓,๐๐๐  เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน หมู่ที่  ๑ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
ระยะทาง  ๒,๐๐๐  เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า

แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๓ โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมเติม  
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  

หมู่ที่  ๑ 
เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร  

หมู่ที่  ๑ 
จ านวน  ๔๐  ครัวเรือน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่  ๒ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
จ านวน  ๘  จุด ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า

แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแยกบ้าน
ขาม–โพนม่วง(หมู่ที่  ๒) 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

จ านวน  ๔  หลอด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ท่ี  

๓ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๓  จุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 



๗๖  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่  ๔ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑  หมู ่ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน

หมอชัชพล ถึงโรงเรียน   
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑  หมู ่ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก

แยกบ้านนายบุญทัน ใจมั่น ถึงหนองบัว  
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร    ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ด้าน

ทิศตะวันตกสุดจากแยกบ้านนางอ่อนตา  
ไปทางโนนขยอม  หมู่ท่ี  ๔ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๓๐๐  เมตร    ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่  ๕ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๒,๐๐๐  เมตร ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๑๓ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  หมู่ที่  ๕ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า

แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางมะลิ
วัลย์ เมืองนก ถึงล าพลับพลา หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก

บ้านนายเพลินจิต  นิแพง ถึงบ้านนางเสา  
ซ่อนกลิ่น  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๓  จุด  
ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๖ โครงการขยายไฟฟ้าจากบ้านโนนสมบูรณ์ 
ถึงบ้านยายเสาร์  หมู่ที่  ๖ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร    ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๑๗ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
จ านวน  ๑๐  จุด  

 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า

แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๑๘ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑  หมู่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๗ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑  หมู่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๒๐ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๗ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑  หมู่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๒๑ โครงการขยายไฟฟ้า  หมู่ที่  ๘ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
จ านวน  ๑  หมู่  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า

แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๒๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๘ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๖  จุด ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๒๓ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่ที่ ๙ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
จ านวน  ๑  หมู่  ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐  ๔๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า

แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๔ โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ที่  ๙ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑  หมู่  ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐  ๔๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๒๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๙ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑  หมู่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่

ที่  ๑๐ 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร  ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๒๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่  ๑๐ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้

มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ทั่วถึงกัน 
จ านวน ๑๔  จุด  ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐  ๔๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๒๘ โครงการเฟสไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  
๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑๕๐  ครัวเรือน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน

หมู่ที่ ๑๑ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑๐  จุด ๓๐๐,๐๐๐   ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๓๐ โครงการติดตั้งไฟฟ้าลานกีฬา หมู่ที่ ๑๑  เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
จ านวน  ๑  หมู่  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า

แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๓๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๘  จุด ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๒ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๙  จุด ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่ที่ ๑๒ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า

แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๓๔ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่ท่ี ๑๒ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 

จ านวน  ๑  หมู่  ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐  ๔๒๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๓๕ โครงการผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในต าบล เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง 
หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า

แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน 
ส่วนโยธา/  

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๓๖ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์   

เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การใช้ไฟฟ้าและรู้จักใช้อย่าง
ประหยัด 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีทางเลือกในการใช้
ไฟฟ้าและรู้จักใช้อย่างประหยัด 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๓๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้
มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ทั่วถึงกัน 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๓๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ 
 

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้
มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ทั่วถึงกัน 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

 
 

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้
มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ทั่วถึงกัน 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงกัน 

ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔๐ โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซล) 
ทางเข้าโครงการแก้มลิง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างเข้าถึง
โครงการแก้มลิง 

๑๐๐ จุด ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางแก้มลิง ส่วนโยธา/  
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
 
 
 



๘๑  

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ฝึก
อาชีพ  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดตั้งสายตรวจต าบล 
ไพรขลา  (หมู่ที่  ๑ ) 

เพื่อป้องกันการกระท าผิด
กฎหมายและบริการประชาชน 

จ านวน  ๑  ชุด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย
และบริการประชาชน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน
จราจร-ป้ายระวังสัตว์เลี้ยง(หมู่ที่  ๑)  

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนและผู้สัญจรทุกประเภท 

จ านวน  ๒  จุด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้สัญจรทุก
ประเภทมีความปลอดภัยมากข้ึน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการซ่อมแซมยุ้งฉางข้าว
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงป้องกัน
การช ารุด 

จ านวน  ๑  แห่ง 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ยุ้งฉางมีความแข็งแรงมากขึ้น ประชาคม 

๔ โครงการก่อสร้างยุ้งฉางข้าวประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓ 

เพื่อทดแทนยุ้งฉางข้าวประจ า
หมู่ที่ ๓ ที่ช ารุด และไม่แข็งแรง 

จ านวน  ๑  แห่ง 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ยุ้งฉางมีความแข็งแรงมากขึ้น ประชาคม 

๕ โครงการก่อสร้างศาลาประชา คม
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๕ 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประชุมและ
จัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  ๑  หลัง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สามารถใช้เป็นสถานท่ีประชุม
และจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการขยายหอกระจายข่าว   
หมู่ที่  ๘ 

เพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

ระยะทาง  ๓,๐๐๐  เมตร   ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สามารถสื่อสารที่ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

อบต.ไพรขลา 

๗ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประจ า
หมู่บ้าน  ๑๐ 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของ
ประชาชนภายในหมู่บ้าน   

จ านวน  ๑  เครื่อง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถใช้จัดกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้านได ้

ส านักปลัด 

๘ โครงการซ่อมแซมยุ้งฉางข้าว
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงป้องกัน
การช ารุด 

จ านวน  ๑  แห่ง 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ยุ้งฉางมีความแข็งแรงมากขึ้น อบต.ไพรขลา 

๙ โครงการสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุภายในหมู่บ้าน  หมู่ ๑๐ 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะ
เกิดภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  ๒๑๐  ครัวเรือน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
ที่จะเกิดภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการก่อสร้างศาลาประชา คม
ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประชุมและ
จัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  ๑  หลัง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐- ๑๕๐,๐๐๐- สามารถใช้เป็นสถานท่ีประชุม
และจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

อบต.ไพรขลา 

 
 
 
 
 
 
 



๘๒  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อตั้งศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อศูนย์อ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน  ๑  ศูนย์ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐- ๑๕๐,๐๐๐- อ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการสัมมนาเพื่อจัดระบบการ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 
(สมาคมคนตาบอดและคนพิการชุม
พลบุรี) 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิและโอกาสในการ
เข้าถึงสวัสดิการของคนพิการ
ตามกฎหมาย 

จ านวน ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สิทธิและโอกาสในการเข้าถึง
สวัสดิการตามกฎหมาย 

ส านักปลัด 

๑๓ โครงการฝึกอบรมอาชีพการท า
พิมเสนน้ า และถุงผ้าการบูรหอม
ส าหรับคนพิการและผู้ดูแล 

เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการและขั้นตอนการท าพิมเสน
น้ า และถุงผ้าการบูรหอม 

จ านวน ๑ โครงการ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ผู้พิการมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
และขั้นตอนการท าพิมเสนน้ า
และถุงผ้าการบูรหอมอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

๑๔ โครงการสร้างจุดพักสายตรวจ 
ต าบลไพรขลา (ป้อมต ารวจ) 

เพื่อเป็นจุดพักสายตรวจและ
บริการประชาชน 

จ านวน ๑ จุด 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เป็นจุดพักสายตรวจและบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

๑๕ โครงการจัดท าประชาคม / ประชา
พิจารณ์ ระดับต าบล 
 

เพื่อให้ประชาชนได้เสนอความ
คิดเห็นและความต้องการของ
ชุมชน 

หมู่ที่  ๑-๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
และความต้องการของชุมชน 

ส านักปลัด 

๑๖ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
จัดเก็บข้อมูล  จปฐ. 

เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

หมู่ที่ ๑-๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

๑๗ โครงการฝึกทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้
ทบทวนความรู้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบด้วยความรวดเร็ว 

๑  ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สมาชิก อปพร. ได้ทบทวน
ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบ
ด้วยความรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

๑๘ โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนแก่  
อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที ่

เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่  
อปพร. ต าบลไพรขลาที่ปฏิบัติ
หน้าท่ี 

อปพร.ในเขต  อบต.ไพรขลา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่  อป
พร. ต าบลไพรขลาที่ปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



๘๓  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

หมู่ที่  ๑-๑๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุในต าบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่และมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๒๐ โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการในต าบลได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

หมู่ที่  ๑-๑๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ผู้พิการในต าบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่และมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๒๑ โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ
เอดส์ 

เพื่อให้ป่วยเอดส์ในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

หมู่ที่  ๑-๑๒ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๒๒ โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

หมู่ที่  ๑-๑๒ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาสในต าบลได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๒๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ประชาชนต าบลไพรขลา
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

หมู่ที่  ๑-๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนต าบลไพรขลาไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 

๒๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณใน
งานรัฐพิธีต่างๆ (วันท่ี  ๑๒  
สิงหาคม/วันท่ี  ๒๓  ตุลาคม  และ
วันท่ี  ๕  ธันวาคม) 

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ 

๓  ครั้ง/ปี ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ สามารถแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีที่ชาวชุมพลบุรีมีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมราชินีนาถ 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอชุมพล
บุรี 

๒๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยแล้งและ
ภัยพิบัต ิ

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สามารถช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ต าบลไพรขลาได ้

ส านักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๖ โครงการสร้างจิตส านึกสู่การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อให้นักเรียนและ เยาวชนใน
พื้นที่ รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน
และน าไปพัฒนาตนเองได้ 

นักเรียนในพ้ืนท่ี ๕ โรงเรียน 
และเยาวชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนและ เยาวชนในพ้ืนท่ี 
รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนและ
น าไปพัฒนาตนเองได้ 

ส่วนการศึกษา 

๒๗ โครงการพัฒนาบ้านเมืองสะอาด  
น่าดู  น่าอยู่  น่าชม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมและหาแนวทางแก้ไข 

จ านวน  ๓  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมและหาแนว
ทางแก้ไข 

ส านักปลัด 

๒๘ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การท างานของ อปพร.ต าบลไพรขลา 

เพื่อให้การท างานของ อปพร.
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การท างานของ อปพร.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๒๙ โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย
ป้องกันปัญหาเอดส์และเยาวชน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

ส านักปลัด 

๓๐ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านการเกษตร 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบทางด้านการเกษตร 
เช่น โรคไหม้คอรวง และหนอน
กอ ท่ีเกิดกับข้าวของเกษตรกร 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบทางด้าน
การเกษตร เช่น โรคไหม้คอรวง 
และหนอนกอ ท่ีเกิดกับข้าวของ
เกษตรกร 

ส านักปลัด 

๓๑ โครงการส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการและ
ผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด 

๓๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีและ
ครอบครัวในพ้ืนท่ีต าบลไพรขลา 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี
และครอบครัวในต าบลไพรขลา 

ส านักปลัด 

๓๓ โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชัน 

เพื่อสร้างบ้านให้ผู้มีฐานะ
ยากจนเป็นการเทิดไท้องค์ราชัน 

จ านวน  ๕  หลัง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สร้างบ้านให้ผู้มีฐานะยากจนเป็น
การเทิดไท้องค์ราชัน 

ส านักปลัด 

๓๔ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ 

เพื่อซ่อมแซมบ้านพักของ
ผู้สูงอายุท่ีขาดคนดูแล 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถซ่อมแซมบ้านพักของ
ผู้สูงอายุท่ีขาดคนดูแลได้ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๕ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ้านพักอาศัยผู้พิการ 

เพื่อซ่อมแซมบ้านพักของผู้
พิการที่ขาดคนดูแล 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒. 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถซ่อมแซมบ้านพักของผู้
พิการที่ขาดคนดูแลได้ 

ส านักปลัด 

๓๖ โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
การจราจร  การป้องกัน
อาชญากรรม 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนและลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส านักปลัด/ 
ป้องกันฯ 

๓๗ อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศลตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดอ าเภอชุม
พลบุรี 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดอ าเภอชุมพลบุรี 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สามารถช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดอ าเภอชุมพลบุรี 

เหล่ากาชาด
อ าเภอชุมพล

บุรี 

๓๘ อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศลตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร์ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สามารถช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

เหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ 

๓๙ โครงการจัดซื้อรถเข็นโยกส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่  ๑-๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัด 

๔๐ โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ 
ศาสน์กษัตริย์และส่งเสริม
ระเบียบวินัยเพิ่มพูนความรัก
สามัคคีฯ ของคนในชาติ 

เด็ก – เยาวชน  
ในเขต อบต.ไพรขลา 
จ านวน  ๓๐๐  คน 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ สามารถปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ 
ศาสน์กษัตริย์และส่งเสริม
ระเบียบวินัยเพิ่มพูนความรัก
สามัคคีฯ ของคนในชาติ 

ส านักปลัด/ 
สภ.ชุมพลบุรี 

๔๑ โครงการหมู่บ้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์พัฒนา 

เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนและพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

ชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบลไพรขลา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านักปลัด/ 
สภ.ชุมพลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖  

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔๒ โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี 

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นและ
หาทางป้องกันแก้ไข 

ประชาชนในเขตพื้นที่  ต าบลไพรขลา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนตระหนักถึงปัญหา
สังคมที่เกิดขึ้นและหาทาง
ป้องกันแก้ไข 

ส านักปลัด/ 
สภ.ชุมพลบุรี 

๔๓ โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
และการจราจรในสถานศึกษา 

ให้ความรู้ เสริมเทคนิคเพิ่มทักษะ
ในการด ารงชีวิตให้ปลอดภัย 

เด็ก-เยาวชน  ในสถานศึกษา 
ในเขต อบต.ไพรขลา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถให้ความรู้ เสริมเทคนิค 
เพิ่มทักษะในการด ารงชีวิตให้
ปลอดภัย 

ส านักปลัด/ 
สภ.ชุมพลบุรี 

๔๔ โครงการจัดซ้ือน้ ายาตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะ 

เพื่อตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในเขต อบต.ไพรขลา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ 

ส านักปลัด/ 
สภ.ชุมพลบุรี 

๔๕ โครงการจัดซ้ือเครื่องตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ 

เพื่อใช้ตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่
ยานพาหนะ 

ประชาชนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่
ยานพาหนะและลดจ านวนผู้เมา
แล้วขับได้ 

ส านักปลัด/ 
สภ.ชุมพลบุรี 

๔๖ โครงการกู้ชีพ-กู้ภัย (FR) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย (FR) 
อบต.ไพรขลา 

อบต.ไพรขลา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถบริหารจัดการหน่วยกู้
ชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
อบต. 

๔๗ โครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม 

เพื่อฝึกอบรมประชาชนให้
สามารถแจ้งข่าวสาร
อาชญากรรมในพื้นที่ 

อปพร./อส.ตร.และประชาชนผู้สนใจ 
ในเขต อบต.ไพรขลา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถฝึกอบรมประชาชนให้
สามารถแจ้งข่าวสาร
อาชญากรรมในพื้นที่ 

ส านักปลัด/ 
สภ.ชุมพลบุรี 

๔๘ โครงการซักซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาภัย 

ส านักปลัด 
อบต. 

๔๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

ส านักปลัด 
อบต. 

๕๐ โครงการเข้าค่ายครอบครัว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
ครอบครัว 

หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
ครอบครัวได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 



๘๗  

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕๑ โครงการสายรักครอบครัวอบอุ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
ครอบครัว 

หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
ครอบครัวได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

๕๒ โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
ครอบครัว 

หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
ครอบครัวได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 



๘๘  

๓.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๓.๑ แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุน  จัดซื้อ  จัดหา  จัดตั้ง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการบ่อท้ิงขยะ หมู่ที่ ๒ เพื่อควบคุมขยะในพ้ืนท่ีและลด
ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 

จ านวน  ๑  หมู ่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถควบคุมขยะในพ้ืนท่ี
และลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
 หมู่ที่  ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ส านักปลัด 

๓ โครงการจัดซื้อถังขยะประจ า
ครัวเรือน  หมู่ที่  ๕ 

เพื่อเก็บขยะอย่างระเบียบและ
สะดวกในการท าลาย 

จ านวน  ๖๒  ครัวเรือน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถเก็บขยะอย่างเป็น
ระเบียบ 

อบต.ไพรขลา 

๔ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
แก้มลิง (ทะเลสาบทุ่งกุลา  
หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงสรรค์ 

เพื่อเป็นที่ท าลายขยะของชุมชน
อย่างถูกวิธี 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถท าลายขยะอย่างถูกวิธี ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา 

๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
 หมู่ที่  ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ส านักปลัด 

๖ โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  ให้กับประชาชน  

เพื่อตรวจและหาแนวทางในการ
ป้องกันโรคภัยต่างๆ  

หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ สามารถตรวจและหาแนวทาง
ในการป้องกันโรคภัยต่างๆ 

ส านักปลัด 

๗ โครงการสนับสนุนเครื่องออก
ก าลังกาย  ประจ าหมู่บ้าน   

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

๘ โครงการป้องกันโรคเลปโต 
สไปโรซีส 

เพื่อป้องกันและรณรงค์ให้
ประชาชนรู้แนวทางการป้องกัน
โรคเลปโตสไปโรซีส 

หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชนเข้าใจและรู้จักแนว
ทางการป้องกันโรคเลปโตส
ไปรโรซีส 

ส านักปลัด 

๙ โครงการอุดหนุนการรับ
บริจาคโลหิต 

เพื่อสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต
ช่วยเหลือผู้ป่วย 

ประชาชน  
หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สามารถด าเนินโครงการรับ
บริจาคโลหิตได้ 

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอชุมพลบุรี 

๑๐ โครงการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคเอดส์ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์ 

หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ สามารถป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 



๘๙  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
และพัฒนาขยะโดยชุมชน
แบบครบวงจร   

เพื่อควบคุมขยะในพ้ืนท่ีและลด
ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 

หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถควบคุมขยะในพ้ืนท่ี
และลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๒ สนับสนุนโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมการสร้างความอบอุ่น
ให้ครอบครัว 

ม.๑ – ๑๒ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการสร้าง
ความอบอุ่นให้ครอบครัว 

สอ.โพนม่วง 

๑๓ สนับสนุนโครงการ  TO  BE  
NUMBER  ONE 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ม.๑ – ๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออก
ก าลังกายและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

สอ.โพนม่วง 

๑๔ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค   

ม.๑ – ๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค   

ส านักปลัด 

๑๕ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค   

ม.๑ – ๑๒ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค   

ส านักปลัด 

๑๖ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค  

ม.๑ – ๑๒ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค   

ส านักปลัด 

๑๗ โครงการอบรมตรวจสารเคมี
ตกค้างในร่างกาย 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค   

ม.๑ – ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค   

ส านักปลัด 

๑๘ โครงการอบรมดูแลรักษาโรค
เมตาบอลิก (เบาหวาน ความ
ดัน) 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค   

ม.๑ – ๑๒ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค   

ส านักปลัด 

๑๙ โครงการตรวจพยาธิใบไม้ตับ เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค   

ม.๑ – ๑๒ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันโรค   

ส านักปลัด 

๒๐ โครงการตรวจโรคมะเร็ง เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค   

ม.๑ – ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนความรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค   

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๑ โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเพิ่มเติม 

เพื่อสนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพ   

ม.๑ – ๑๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนการบริการ
ด้านสุขภาพ   

ส านักปลัด/ 
สปสช. 

๒๒ โครงการอุดหนุนสาธารธารณ
สุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพ   

ม.๑ – ๑๒ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนการบริการ
ด้านสุขภาพ   

ส านักปลัด 

๒๓ โครงการฟันผุและเหงือกอับ
เสบ 

เพื่อป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคฟันผุและเหงือกอักเสบ 

จ านวน  ๒  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๕  โรงเรียน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ สามารถป้องกันและให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคฟันผุและเหงือก
อักเสบ 

ส านักปลัด 

๒๔ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์และ
เครื่องตรวจวัดความดัน 

เพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงของ
ประชาชน 

ม.๑ – ๑๒ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงขอ 

ส านักปลัด 

๒๕ โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงของ
ประชาชน 

ม.๑ – ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงของ  

ส านักปลัด 

๒๖ โครงการอบรมครู สอน
เพศศึกษา นักเรียนการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

เพื่อการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับ
นักเรียน 

จ านวน  ๕ โรงเรียน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

ส านักปลัด 

๒๗ โครงการเสริมสร้างความรู้
ข่าวสารด้านสาธารณสุข 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชน ผ่านวิทยุชุมชน 

ม.๑ – ๑๒ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

๒๘ โครงการหมู่บ้านสุขภาพด ี
 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ม.๑ – ๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ส านักปลัด 

๒๙ โครงการหมู่บ้านปลอดเหล้า เพื่อให้ประชาชนภายในต าบลลด 
ละ เลิกเหล้า 

ม.๑ – ๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนภายในต าบลลด 
ละ เลิกเหล้า 

ส านักปลัด 

๓๐ โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ า
ดื่มประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ ม.๑ – ๑๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้อย่าง
เพียงพ่อ 

ส านักปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 



๙๑  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๑ สนับสนุนโครงการก้าวย่าง
อย่างเข้าใจ 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ในพื้นที่ตระหนักถึงการด ารงชีวิต
และด าเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง 

นักเรียน/นักศึกษา/
เยาวชน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนใน
พื้นที่ตระหนักถึงการด ารงชีวิต
และด าเนินชีวิตอย่าง
ระมัดระวัง 

ส านักปลัด 
อบต. 

๓๒ โครงการจัดซื้อถังขยะประจ า
ครัวเรือน 

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภายใน
หมู่บ้าน 

ม.๑ – ๑๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถแก้ไขปัญหาขยะ
ภายในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

๓๓ โครงการสร้างป้ายทางแยก
บ้านขาม-โพนทัน 

เพื่อให้ประชาชนผู้สันจรทราบ ๑ จุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้สันจรทราบ และ
ระมัดระวัง 

ส่วนโยธา 

 



๙๒  

๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดหา จัดซื้อ สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์  
หมู่ที่  ๑ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๒ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์  
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๓ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขาม  หมู่ท่ี  ๒ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียน
ก่อนเกณฑ ์

จ านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการเรียนของ
นักเรียนก่อนเกณฑ ์

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๔ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์  
หมู่ที่  ๓ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๕ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านไพรขลา หมู่ที่  ๔ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๖ โครงการปรับปรุงลานกีฬา  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๗ โครงการอุดหนุนประเพณีบุญ
กองข้าวใหญ่ หมู่ที่ ๕ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว ้ ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงประเพณี
ที่ดีงามของชุมชน 

ม.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์  
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๙ โครงการประเพณีบุญกองข้าว
ใหญ่และเรียกขวัญข้าว  หมู่ที่  ๕ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว ้ ๑  ครั้ง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงประเพณี
ที่ดีงามของชุมชน 

ส่วนการศึกษา /  
หมู่ที่ ๕ 

๑๐ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์  
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์  
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ประชาคม 

๑๒ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์   
หมู่ที่  ๘ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๑๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์   
หมู่ที่  ๙ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๑๔ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์   
หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ประชาคม 

๑๕ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน  หมู่ที่  ๑๐   

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ภายในชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



๙๔  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๑๖ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สนามเด็กเล่น ประจ าหมู่ที่บ้าน  
หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๑๗ โครงการส่งเสริมประเพณีการ
แข่งเรือ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา/ ม. 
๑๐ และ ม. ๗ 

๑๘ โครงการประเพณีบุญเจดีย์
ข้าวเปลือก หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว ้ ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงประเพณี
ที่ดีงามของชุมชน 

ม.๑๐ 

๑๙ สนับสนุนการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยว
ภายในพื้นที่และเป็นการสร้าง
รายได้ให้ชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้
ให้ราษฎรในชุมชน 

ส านักปลัก/อบต. 

๒๐ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์   
หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

 
๒๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนก 

ประสงค์พร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่  
๑๑ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในชุมชน 

ประชาคม 

๒๒ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 
๑๑ 

เพื่ออนุรักษ ์และสืบสานประเพณี
อันดีงามไว ้

๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงประเพณี
ที่ดีงามของชุมชนไว ้

ม.๑๑ 

๒๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์   
หมู่ที่  ๑๒ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

 
๒๔ โครงการส่งเสริมการศึกษา

เยาวชนช้างเผือก 
เพื่อให้นักเรียนในถ่ินทุรกันดารได้
ศึกษาต่อ 

จ านวน ๑ ทุน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สร้างเยาวชนท่ีมีคุณภาพน า
ความรู้ด้านวิชาการ และงานศีล
ปาชีพไปพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัก/ 
ส่วนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๙๕  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๒๕ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ ์

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้านและชุมชน 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการออกก าลัง
กายภายในหมู่บ้านและชุมชน 

ส่วนการศึกษา/ส่วน
โยธา 

๒๖ โครงการสนับสนุนการสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการ
สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน  

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น
ภายในชุมชน 

ส่วนการศึกษา 

๒๗ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในพื้นที่ต าบลไพรขลา 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
อยู่ในสภาพดีเหมาะกับการเรียน
การสอน 

๒  ศูนย ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง ศพด. ให้อยู่ในสภาพดี
เหมาะกับการเรียนการสอน 

ส่วนการศึกษา 

๒๘ โครงการซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนและวัสดุอื่น ๆ ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อนักเรียนมีสื่อการเรียนการ
สอนให้สามารถพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

๒  ศูนย ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน
และสามารถพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย 

ส่วนการศึกษา 

๒๙ โครงการส่งเสริมประเพณีลอย
กระทงภายในต าบล 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว ้ หมู่ที่ ๑-๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงประเพณีที่ดี
งามของชุมชน 

ส่วนการศึกษาฯ 

๓๐ โครงการซ่อมแซมเครื่องเล่น
กลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไพรขลา 

เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยส าหรับนักเรียน 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เครื่องเล่นมีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยส าหรับนักเรียน
มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

๓๑ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยพ่อ 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

๑ แห่ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถสร้างรายได้ให้กับ
นักเรียนระหว่างเรียน 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านขามโพน

ทัน 
๓๒ โครงการกีฬาสัมพันธ์โรงเรียน

บ้านขามโพนทัน 
เพื่อส่งเสริมการกีฬาของเด็กและ
เยาวชน 

๑ แห่ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬา
เสริมสร้างร่างกาย 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านขามโพน

ทัน 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๓๓ โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ทาง
การเกษตร การปลูกผักสวนครัว 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ระหว่างเรียน 

๑ แห่ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถสร้างรายได้ให้กับ
นักเรียนระหว่างเรียน 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านโนนตาล

หนามแท่ง 
๓๔ โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  

ระยะที่  ๒ (พี่ช่วยน้อง) 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียนจ านวน  ๒๖๐  
คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างถูกหลักการและเหมาะสมกับ
วัย 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร. 

บ้านไพรขลา 
๓๕ โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  

ระยะที่  ๓ (น าอุดมการณ์ไปใช้) 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียนจ านวน  ๒๖๐  
คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างถูกหลักการและเหมาะสมกับ
วัย 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร. 

บ้านไพรขลา 
๓๖ โครงการเมล็ดพันธ์ุข้าวเกษตร

อินทรีย์ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียนจ านวน  ๒๕๐  
คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างถูกหลักการและเหมาะสมกับ
วัย 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร. 

บ้านไพรขลา 
๓๗ โครงการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า

อินทรีย์ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียนจ านวน  ๒๕๐  
คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างถูกหลักการและเหมาะสมกับ
วัย 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร. 

บ้านไพรขลา 
๓๘ โครงการจัดหาเครื่องโซล่าเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานดูดน้ าไปยังบ่อ

พักน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคและ
การเกษตรภายในโรงเรียน 

นักเรียนจ านวน ๒๘๐ คน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สามารถใช้เป็นพลังงานดูดน้ าไป
ยังบ่อพักน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค
และการเกษตรภายในโรงเรียน 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านโพนม่วง 

๓๙ โครงการเรียนรู้ระบบสูบน้ า
การเกษตร ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

จ านวน  ๑  แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านโพนม่วง 

๔๐ โครงการเรียนรู้การด าเนินชีวิต
พอเพียงด้วยการจัดท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้การจัดท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพน ากลับไปใช้ท าท่ี
บ้านได้ 

จ านวน  ๑  แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมีความรู้การจัดท าปุ๋ย
หมักชีวภาพน ากลับไปใช้ท าท่ีบ้าน
ได้ 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านโพนม่วง 

 
 
 
 
 
 
 



๙๗  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๔๑ โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ทาง
การเกษตร การปลูกมะนาวใน
กระถาง 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้วิธีการปลูก
มะนาวในกระถางให้ได้ผลผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน  ๑  แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนได้รู้วิธีการปลูกมะนาว
ในกระถางให้ได้ผลผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านโพนม่วง 

๔๒ โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ทาง
การเกษตร การเพาะเห็ดนางฟ้า 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
หลักการเพาะเห็ดนางฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกวิธี 

จ านวน  ๑  แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนได้ความรู้การเพาะเห็ด
นางฟ้า สามารถน าไปต่อยอดได้ 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านโพนม่วง 

๔๓ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียน  

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

จ านวน  ๑  แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านโพนม่วง 

๔๔ โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยวงปี่
พาทย์ประจ าท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย 
วงปี่พาทย์ประจ าท้องถิ่น 

จ านวน  ๑  แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามรถส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี
ไทย วงปี่พาทย์ประจ าท้องถิ่นไว้ได ้

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านโพนม่วง 

๔๕ โครงการคนรักดนตรี สากล 
ดนตรีไทย  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นดนตรี 
สากล ดนตรีไทย และเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมทางด้านดนตร ี

จ านวน  ๑  แห่ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านดนตรี สากลและดนตรี
ไทย 

ส่วนการศึกษาฯ /
รร.บ้านโพนม่วง 

๔๖ โครงการเผยแพร่ผลงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเผยแพร่ผลงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับประชาชนใน
ต าบลรับทราบ 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมีขวัญและก าลังใจ
และมีความที่จะพัฒนาการใน
ระดับต่อไป 

ส่วนการศึกษา 

๔๗ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีโอกาสเรียนรู้นอกสถานท่ี 

นักเรียนใน ศพด. ท้ัง ๒ 
ศูนย์ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มีโอกาสเรียนรู้นอกสถานท่ี 

ส่วนการศึกษา 

๔๘ โครงการก่อสร้างหลังคาบังแดด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.ไพรขลา 

เพื่ออ านวยความสะดวกและบัง
แดดให้นักเรียน 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถอ านวยความสะดวกและ
บังแดดให้นักเรียน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๔๙ โครงการเยี่ยมบ้านของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลไพร
ขลา ท้ัง ๒ ศูนย์ 

เพื่อเยี่ยมเยยีนอนบ้านของเด็กใน
การดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ออกเยี่ยมเยยีนบ้านเด็ก
นักเรียน ทั้ง ๒ ศูนย์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ได้เยี่ยมเยือนบ้านของเด็กในการ
ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา 

๕๐ โครงการส่งเสริมงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชน ได้มีร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๕ โรงเรียน  ๒  ศูนย ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในการแสดงออกของเด็ก 

ส่วนการศึกษา 

๕๑ โครงการประชุมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน ศพด.สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

เพื่อท าความรู้ความเข้าใจและให้
ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน 

จ านวน  ๒  แห่ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถท าความรู้ความเข้าใจ
และให้ความรู้กับผู้ปกครอง
นักเรียน 

ส่วนการศึกษา 

๕๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของผู้ดูแลเด็ก 

๒  ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามารถใน
การท างานเพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

๕๓ โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของครูผู้ดูแลเด็ก 

๒  ศูนย์ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามารถใน
การท างานเพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

๕๔ โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา 
งานประเพณี ความเช่ือท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

ม.๑ – ม.๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นได้ 

ส่วนการศึกษา 

๕๕ ค่าใช้จ่ายจัดขบวนแห่ร่วม งาน
ปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและ
งานกาชาด  ประจ า ปี ๒๕๕๗ 

เพื่อประชาสัมพันธ์และจ าหน่าย
ของดีเมืองชุมพลบุรี ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

๑๒  หมู่บ้าน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาสัมพันธ์และและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

อบต.ไพรขลา 

๕๖ อุดหนุนโครงการจัดงานปลาไหล
ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด
ประจ าปี  ๒๕๕๗  

เพื่อประชาสัมพันธ์และจ าหน่าย
ของดีเมืองชุมพลบุรี ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายของ
ดีเมืองชุมพลบุรี และอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

ที่ท าการ
ปกครอง  

อ.ชุมพลบุรี   

 
 
 
 
 
 
 



๙๙  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๕๗ โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตร์ดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี
อันดีงามไว ้

หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงประเพณี
ที่ดีงามของชุมชน 

ส่วนการศึกษาฯ 

๕๘ โครงการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ   เพื่อส่งเสริมการกีฬาและเชื่อม
สัมพันธ์ไมตรีให้กับเยาวชนต าบล
ไพรขลา 

จ านวน  ๒  ครั้ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ส่งเสริมการกีฬาและเชื่อม
สัมพันธ์ไมตรีให้กับเยาวชนได้ 

ส่วนการศึกษา 

๕๙ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)  โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.ไพรขลา 

เพื่อให้นักเรียนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเติบโตอย่าง
เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 
จ านวน ๒ ศูนย ์

๓๔๑,๐๐๐ ๓๔๑,๐๐๐ ๓๔๑,๐๐๐ นักเรียนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเติบโตอย่างเหมาะสม 

ส่วนการศึกษา 

๖๐ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ให้กับนักเรียนใน
พื้นทีต่ าบลไพรขลา 

เพื่อให้นักเรียนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเติบโตอย่าง
เหมาะสม 

โรงเรียนจ านวน ๕ โรงใน
พื้นที ่

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ นักเรียนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเติบโตอย่างเหมาะสม 

ส่วนการศึกษา 

๖๑ โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็นในพ้ืนท่ีต าบลไพรขลา 

เพื่อให้นักเรียนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเติบโตอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 
จ านวน ๒ ศูนย ์

๘๙๖,๐๐๐ ๘๙๖,๐๐๐ ๘๙๖,๐๐๐ นักเรียนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเติบโตอย่างเหมาะสมตาม
วัย 

ส่วนการศึกษา 

๖๒ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลไพรขลา 

เพื่อให้นักเรียนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเติบโตอย่าง
เหมาะสม 

โรงเรียนจ านวน ๕ โรงใน
พื้นที ่

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ นักเรียนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเติบโตอย่างเหมาะสม 

ส่วนการศึกษา 

๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา ศพด. ๒ 
ศูนย์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน
ความรู้ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้ดูแลเด็ก ๒ ศูนย์และ 
บุคลากรในอบต. รวม ๑๐ 

คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน
ความรู้ให้เหมาะสมกับงาน 

ส่วนการศึกษา 

๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษาฯ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท างานใน
ส่วนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

จ านวน  ๒  เครื่อง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สามารถพัฒนาศักยภาพการ
ท างานในส่วนการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๖๕ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไพรขลา   

เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาของ
นักเรียนก่อนเกณฑ์ 

จ านวน  ๑  ศูนย์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์การศึกษาของนักเรียนก่อน
เกณฑ์มีความสมดุลและเหมาะสม
กับวัย 

ส่วนโยธา 

๖๖ โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนม่วง-ม่วง
สวรรค์ 

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน สูง  ๒  เมตร  ยาว  ๒๔๐  
เมตร   

๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐ นักเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้น ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๖๗ โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลไพรขลา 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ของนักเรียน 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ นักเรียนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

ส่วนการศึกษา 

๖๘ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโรง
อาหาร ศพด. สังกัด อบต.ไพรขลา 

เพื่อปรับปรุงให้มีความคงทน
แข็งแรง มีความปลอดภัยกับ
นักเรียน 

จ านวน  ๒  แห่ง   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถปรับปรุงให้มีความคงทน
แข็งแรง มีความปลอดภัยกับ
นักเรียน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๖๙ โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
ศูนย์พัฒนาเด็ก ในสังกัด อบต.
ไพรขลา 

เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้วัสดุ
การเกษตรเพื่อพัฒนาศูนย์ 

ส่วนการศึกษา 

๗๐ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.ไพรขลา 

เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้วัสดุงาน
บ้านงานครัว 

ส่วนการศึกษา 

๗๑ โครงการซ่อมแซมเครื่องเล่น
กลางแจ้งส าหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและกล้ามเนื้อ 

๒  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สามารถเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและกล้ามเนื้อได้ 

ส่วนการศึกษา 

๗๒ โครงการแข่งขันกีฬาของ  ศพด. 
ในสังกัด อบต.ไพรขลา 

เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย
นักเรียน 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนมีความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๗๓ โครงการจัดตั้งศูนย์ลูกเสือต าบล
ไพรขลา   

เพื่อเป็นศูนย์ประจ าต าบลไพรขลา  
สามารถประสานงานได้อย่าง
สะดวก 

จ านวน  ๑  ศูนย์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีศูนย์ลูกเสือประจ าต าบลไพรขลา 
สามารถประสานงานได้อย่าง
สะดวก 

ส านักปลัด 

๗๔ โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนม่วง-ม่วง
สวรรค์ 

เพื่อป้องกันพาหะน าโรคที่จะเกิด
ขึ้นกับนักเรียน 

จ านวน  ๑  แห่ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถป้องกันพาน าโรคที่จะ
เกิดขึ้นกับนักเรียน 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๗๕ โครงการสร้างห้องพยาบาลให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 
อบต.ไพรขลา พร้อมวัสดุ-
อุปกรณ์ 

เพื่อดูแลเด็กนักเรียนที่ป่วย
เล็กน้อยในเบื้องต้น 

จ านวน  ๒  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถดูแลเด็กนักเรียนที่ป่วย
เล็กน้อยในเบื้องต้น 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๗๖ โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเท้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของอาคารศูนย์ 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของอาคารศูนย์ 

ส่วนการศึกษา 

๗๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ศพด. 
สังกัด อบต.ไพรขลา  

เพื่อเก็บวัสดุสิ่งของเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนการศึกษา 

๗๘ โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน ศพด. 
สังกัด อบต.ไพรขลา 

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการศึกษา 

๗๙ โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ า 
ศพด. สังกัด อบต.ไพรขลา 

เพื่อนักเรียนจะได้มีน้ าสะอาดใช้ จ านวน  ๒  แห่ง 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีน้ าสะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนการศึกษา 

๘๐ โครงการจัดซื้อช้ันวางเอกสาร
ส่วนการศึกษาและ ศพด. ทั้ง ๒ 
แห่ง 

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของอาคารศูนย์ 

จ านวน  ๑๐  หลัง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของอาคารศูนย์ 

ส่วนการศึกษา 

๘๑ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรใน ศพด. 
สังกัด อบต.ไพรขลา 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
ให้เหมาะสมกับวัย 

จ านวน  ๒  ศูนย์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส่งเสริมการแต่งกายได้เป็น
ระเบียบสวยงาม 

ส่วนการศึกษา 

 
 
 
 



๑๐๒  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๘๒ โครงการจัดซื้อโพเดี้ยมประจ า
ส านักงาน อบต. 

เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมของ อบต. 

จ านวน  ๒  ตัว ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ใช้ในการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมของ อบต. 

ส่วนการศึกษา 

๘๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภคและ
การเกษตรภายในโรงเรียน 

จ านวน  ๑  แห่ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถใช้ในการอุปโภคและ
การเกษตรภายในโรงเรียน 

โรงเรียน 
บ้านโพนม่วง 

๘๔ โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน  

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียนจ านวน ๒๐ คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

โรงเรียน 
บ้านโนนสมบูรณ์ 

๘๕ โครงการตามแนวพระราช ด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ระหว่างเรียน 

นักเรียนจ านวน  ๒๐  คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ระหว่างเรียน 

โรงเรียน 
บ้านโนนสมบูรณ์ 

๘๖ โครงการ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียนจ านวน  ๑๐๐  
คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

โรงเรียน 
บ้านขามโพนทัน 

๘๗ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียนจ านวน ๒๕๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการและ
เหมาะสมกับวัย 

โรงเรียน 
บ้านไพรขลา 

๘๘ โครงการส่งนักกีฬานักเรียน 
เยาวชน ประชาชน แข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอ จังหวัด 

เพื่อส่งเสริมการกีฬาและเชื่อม
สัมพันธ์ไมตรีให้กับเยาวชน 

จ านวน  ๑  ครั้ง   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมการกีฬาและ
เชื่อม สัมพันธ์ไมตรีให้กับ
เยาวชนได้ 

ส่วนการศึกษา 

๘๙ โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนต าบลไพรขลา 

เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน  ๑  แห่ง  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ สามารถพัฒนาการศึกษาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๙๐ โครงการสนับสนุนการจัด
วิปัสสนากรรมฐาน วัดอัมภาวา 
รินทร์  หมู่ท่ี  ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง
พิธีกรรมทางศาสนา 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถให้ประชาชนได้ทราบถึง
พิธีกรรมทางศาสนา 

ส่วนการศึกษา/ 
หมู่ที่  ๑๐และ

หมู่ที่  ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(บาท) (บาท) (บาท) 

๙๑ โครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ น าองค์ความรู้มาพัฒนามาปรับ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตน 

ส่วนการศึกษาฯ 

๙๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
อบต.ไพรขลา 

เพื่อความสะอาดและเหมาะสม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน ๒ ศูนย์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความสะอาดและเหมาะสมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษาฯ 

๙๓ อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ตามหนังสือ ที่ สร 
๐๐๒๓.๑๐/ว๑๙๘๘ ลงวันท่ี 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง 
โครงการบริหารจัดการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

- เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขต อ.ชุมพลร ี
- เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นท่ี อ.ชุมพลบุรี ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการพัสดุฯ 
- เพื่อเป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมูลต่าง 
ๆ ของ องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นไว้เป็นหลักฐานของข้อมูล
ศูนย์ฯ 

๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เป็นสถานท่ีรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ของ องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นไว้เป็นหลักฐานของ
ข้อมูลศูนย์ฯ 

ที่ท าการ
ปกครอง  

อ.ชุมพลบุรี   

๙๔ อุดหนุนโครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลไพรขลา 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลไพรขลา ตาม
แนวทางและหนังสือสังการ 

๑ กองทุน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เป็นการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ สมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
ไพรขลา ตามแนวทางและ
หนังสือสั่งการ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



๑๐๔  

๕.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและให้แก่ประชาชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชี หมู่ที่  ๑ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   
หมู่ที่  ๒ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๓ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมู หมู่ท่ี 
๓ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการเลี้ยงหม ู

จ านวน  ๑  หมู ่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาคม 

๔ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิต
ขนมปัง หมู่ที่  ๓ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๕ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า
ไหม  หมู่ท่ี  ๓ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๖ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๗ โครงการพลังงานทดแทนโรง เรียน
บ้านไพรขลา  หมู่ที่  ๔ 

เพื่อให้มีทางเลือกในการใช้
พลังงาน 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถมีทางเลือกในการใช้
พลังงาน 

ส านักปลัด 
อบต. 

๘ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ภายใน
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๙ โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าในการ
ประกอบอาชีพ 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหล่งน้ าในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาคม 

๑๐ โครงการโซล่าเซลเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้มพีลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานทางเลือกใช้  

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้มพีลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือกใช้  

ประชาคม 

 
 
 
 
 
 



๑๐๕  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๒ โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าในการ
ประกอบอาชีพ 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหล่งน้ าในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๓ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   
หมู่ที่  ๖ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๔ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   
หมู่ที่  ๗ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๕ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   
หมู่ที่  ๘ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๖ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   
หมู่ที่  ๙ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๗ โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างรายได้ภายในชุมชน 

จ านวน  ๒  กลุ่ม   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างรายได้
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๘ โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน  
 หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง 
  (ตามแบบ  อบต.  ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถส่งเสริมและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑๙ โครงการปรับปรุงโรงสีข้าวประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างรายได้ภายในชุมชน 

จ านวน  ๑  แห่ง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างรายได้
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒๐ โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงหมูและ
เลี้ยงเป็ดภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างรายได้ภายในชุมชน 

จ านวน  ๑  กลุ่ม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างรายได้
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 



๑๐๖  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๑ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างรายได้ภายในชุมชน 

จ านวน  ๑  กลุ่ม   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างรายได้
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒๒ โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ข้าวหอมมะลิของชุมชน  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างรายได้ภายในชุมชน 

จ านวน  ๑๙๕  ครัวเรือน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐- สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างรายได้
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒๓ โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  หมู่ที่  
๑๑ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒๔ โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  หมู่ที่  
๑๒ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

จ านวน  ๑  หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒๕ โครงการท าการเกษตรด้วยพลังงาน
ทดแทน   

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

หมู่ที่  ๑-๑๒   ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒๖ โครงการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง   

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

หมู่ที่  ๑-๑๒   ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒๗ โครงการขุดบ่อจิ๋วเพื่อการเกษตร   เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าในการ
ประกอบอาชีพ 

หมู่ที่  ๑-๑๒   ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหล่งน้ าในการ
ประกอบอาชีพ 

อบต.ไพรขลา 

๒๘ โครงการขยายเขตนิคมการเกษตร   เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาจาก
หน่วยงานรัฐที่จะลงในพื้นที ่

หมู่ที่  ๑-๑๒   ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ สามารถรองรับการพัฒนาท่ี
จะมาจากภาครัฐ 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒๙ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร   

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

หมู่ที่  ๑-๑๒   ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.ไพรขลา 

๓๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลเพื่อ
การเกษตร   

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

หมู่ที่  ๑-๑๒   ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบต.ไพรขลา 

 
 
 
 
 
 



๑๐๗  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๑ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยโซ
ล่าเซล 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้ประชาชน 

หมู่ที่  ๑-๑๒   ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.ไพรขลา 

๓๒ โครงการจัดหาเครื่องคัดแยกพันธ์ุ
ข้าว (ขนาด ๑๐ ตัน/วัน) คัดแยกได้ 
๙๙ % 

เพื่อคัดแยกพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพให้
เกษตรกรเพาะปลูก 

๑ แห่ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีพันธุ์ข้าวท่ีมี
คุณภาพในการเพาะปลูก 

ส านักปลัด 
อบต.ไพรขลา 

๓๓ โครงการสร้างศูนย์คัดแยกพันธ์ุข้าว 
ม.๗ และ ม.๑๐ 

เพื่อคัดแยกพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพให้
เกษตรกรเพาะปลูก 

ม.๗ และ ม.๑๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีพันธุ์ข้าวท่ีมี
คุณภาพในการเพาะปลูก 

ส านักปลัด 
อบต.ไพรขลา 

๓๔ โครงการปรับปรุงศูนย์คัดแยกพันธ์
ข้าว ม.๔ 

เพื่อคัดแยกพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพให้
เกษตรกรเพาะปลูก 

ม.๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีพันธุ์ข้าวท่ีมี
คุณภาพในการเพาะปลูก 

ส านักปลัด 
อบต.ไพรขลา 

๓๕ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิ จีไอ 

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตข้าว
หอมมะลิ จีไอที่มีคุณภาพ 

ม.๑ - ๑๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.ไพรขลา 

๓๖ โครงการจัดซื้อไถนา (แบบน่ังขับ) 
ประจ า อบต.ไพรขลา  

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มี
เครื่องมือใช้ในการท าเกษตรเพื่อ
ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ 

๑ คัน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.ไพรขลา 

๓๗ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
การเกษตรในลักษณะบูรณาการ   

จ านวน  ๑  ศูนย์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบลได้ความรู้
ด้านการเกษตรแบบบูรณา
การ 

ส านักปลัด 
อบต.ไพรขลา 
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๑๐๘  

๖. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑  แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซื้อ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
ท่าไทร  หมู่ที่  ๑ 

เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ีเหมาะสม
และรักษาสมดุลของธรรมชาต ิ

จ านวน  ๑  แห่ง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ มีสามารถรักษาทัศนียภาพที่
เหมาะสมและรักษาสมดุล
ของธรรมชาต ิ

ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศ์าล
เจ้าพ่อท่าไทร  หมู่ที ่ ๑ 

เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ีเหมาะสม
และรักษาสมดุลของธรรมชาต ิ

จ านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ศาลเจ้าพ่อท่าไทร มี
ทัศนียภาพท่ีเหมาะสมและ
รักษาสมดุลของธรรมชาต ิ

ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองสาธารณะ  หมู่  ๓ 

เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ีเหมาะสม
และรักษาสมดุลของธรรมชาต ิ

จ านวน  ๑  แห่ง 
ตามแบบ อบต.ไพรขลา

ก าหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ หนองโพนทันมีทัศนียภาพท่ี
เหมาะสมและรักษาสมดุล
ของธรรมชาต ิ

ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา 

๔ โครงการล้อมรั้วรอบหนองน้ า
สาธารณะ  หมู่ท่ี  ๓ 

เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงลงในหนอง
น้ าสาธารณะ 

ยาว  ๑,๐๐๐   เมตร ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงลง
ในหนองน้ าสาธารณะ 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่ง
น้ าสาธารณะ  หมู่ท่ี  ๓ 

เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่
ธรรมชาติ 

จ านวน  ๑  แห่ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถสร้างความสมดุล
ให้แก่ธรรมชาติ 

อบต.ไพรขลา 

๖ โครงการก าจัดวัชพืชหนองท่า
โพน หนองช้างตายและหนองบัว 
หมู่ที่  ๔ 

เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ีเหมาะสม
และรักษาสมดุลของธรรมชาต ิ

จ านวน  ๓  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีสามารถรักษาทัศนียภาพที่
เหมาะสมและรักษาสมดุล
ของธรรมชาต ิ

ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา 

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
หนองจอก  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ีเหมาะสม
และรักษาสมดุลของธรรมชาต ิ

เนื้อท่ี  ๗  ไร่   ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ี
เหมาะสมและรักษาสมดุล
ของธรรมชาต ิ

ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา 

๘ โครงการปรับปรุงสถานท่ี
สาธารณประโยชน์ให้เป็นสวนป่า
สมุนไพร  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาต ิ จ านวน  ๑  แห่ง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ สามารถคืนความสมดุลให้กับ
ธรรมชาต ิ

ส านักปลัด/
เกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙ โครงการจัดสร้างสวน สาธารณะ  
หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจและมีที่ออกก าลัง
กาย 

๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและมีที่ออกก าลัง
กาย 

อบต. 

๑๐ โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ 
หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจและมีที่ออกก าลัง
กาย 

๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและมีที่ออกก าลัง
กาย 

อบต. 

๑๑ โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่  ๑๐ 

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าในการ
ท าการเกษตร 

ม.๑๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีแหล่งน้ าในการท า
การเกษตร 

อบต. 

๑๒ โครงการล้อมรั้วลวดหนาม 
หนองน้ าสาธารณะ   
หมู่ที่  ๑๒ 

เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงลงไปในหนอง
น้ าสาธารณะ 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงลง
ไปในหนองน้ าสาธารณะ 

ส่วนโยธา 

๑๓ โครงการตรวจสอบที่สาธารณะ  
หมู่ที่  ๑ - ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจและมีที่ออกก าลัง
กาย 

หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและมีที่ออกก าลัง
กาย 

ส่วนโยธา 

๑๔ โครงการปรับปรุงสถานท่ีทิ้งขยะ
ประจ าต าบลไพรขลา 

เพื่อลดมลพิษ มลภาวะ ที่เกิดจาก
ขยะภายในสถานท่ีทิ้งขยะของ
ต าบลไพรขลา 

๑  แห่ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีที่ท้ิงขยะเพื่อความ
สะอาดและเป็นระเบียบของ
ต าบลและลดมลพิษที่มากับ
ขยะได้  

ส่วนโยธา 

๑๕ โครงการปลูกต้นไม้  ปลูกหญ้า
แฝกต าบลไพรขลา ตามแนว
พระราชด าริ 

เพื่อสนองนโยบายตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ 

หมู่ที่  ๑-๑๒   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถคืนความสมดุลให้แก่
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

๑๖ โครงการปลูกต้นไม้และก าจัด
วัชพืชต าบลไพรขลาตามแนว
พระราชเสาวนีย์ 

เพื่อสนองนโยบายตามแนวพระ
ราชเสาวนีย์ 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถคืนความสมดุลให้แก่
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



๑๑๐  

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา 

เพื่อความสะอาดและเหมาะสม
ของส านักงาน 

๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานมีความสะอาดและ
เหมาะสม 

อบต.ไพรขลา 

๑๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ก้มลิง
(ทะเลสาบทุ่งกุลา) หมู่ที่ ๗ บ้าน
ม่วงสวรรค์ 

เพื่อปรับปรุงแก้มลิงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบลไพรขลา 

จ านวน  ๑  แห่ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ สามารถปรับปรุงแก้มลิงให้
เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวของ
ต าบลไพรขลาได้ 

อบต.ไพรขลา/ 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

๑๙ โครงการสัมมนาศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีด้านการเกษตร 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การเกษตร 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สามารถเสริมสร้างศักยภาพ
ในการเกษตรในเกษตรกรได้ 

ส านักปลัด 

๒๐ โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ าเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ
และถวายความจงรักภักดี 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สามารถคืนความสมดุลให้แก่
ธรรมชาติและถวายความ
จงรักภักดี 

ส านักปลัด 

๒๑ โครงการอนุรักษ์พันธ์พืช (ปลูก
ต้นมเหสัก สักสยามินร์) 

เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและคืนความ
สมดุลสู่ธรรมชาติ 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สามารถอนุรักษ์ธรรมชาติ
และคืนความสมดุลสู่
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

๒๒ โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ทางการเกษตร 

เพื่อด าเนินการงาน กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบล
ไพรขลา 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถใช้ด าเนินการงาน 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรในต าบลไพรขลา 

ส านักปลัด 

๒๓ โครงการจัดที่ก าจัดขยะในชุมชน
ต าบลไพรขลา 

เพื่อการก าจัดขยะที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

จ านวน  ๑  แห่ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สามารถก าจัดขยะที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

ส านักปลัด 

๒๔ โครงการบ่อท้ิงขยะ เพื่อการก าจัดขยะที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ สามารถก าจัดขยะที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

ส านักปลัด 

๒๕ โครงการท าแปลงสาธิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นแปลงสาธิตภายในต าบล
ไพรขลา 

จ านวน  ๑  แห่ง   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีแปลงสาธิตทางการเกษตร
ภายในต าบล 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



๑๑๑  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๖ โครงการปลูกป่าทดแทน - เพื่อให้ชุมชนมีต้นไม้ที่เป็น
เชื้อเพลิง 
- เพื่อปลูกป่าไม้ทดแทนไม้ที่ถูก
ท าลาย 
- เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในท้องถิ่น 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - มีไม้ฟืนมาใช้ท าพลังงาน
ทดแทน 
- ลดภาวะโลกร้อน 
- มีพื้นท่ีสีเขียวของต าบล 

- อบต.ไพรขลา 
- สนง.พลังงาน
จังหวัดสุรินทร์ 

๒๗ โครงการส่งเสริมการใช้หลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน 

- เพื่อประหยัด คชจ. ใน
ชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
- เพื่อให้ชุมชนรู้จักวิธีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานอย่าง
คุ้มค่า 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ชุมชนได้ใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน 

- อบต.ไพรขลา 
- สนง.พลังงาน
จังหวัดสุรินทร ์

๒๘ โครงการส่งเสริมการใช้และผลิต
เตาชีวมวล 

- ลด คชจ.ด้านพลังงานใน
ครัวเรือน 
- ประหยัดเชื้อเพลิงในท้องถิ่น 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ลดการใช้วัสดุที่จะน ามาผลิต
พลังงาน 
- แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้ 

- อบต.ไพรขลา 
- สนง.พลังงาน
จังหวัดสุรินทร ์

๒๙ โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง 

- ลด คชจ.ด้านพลังงานใน
ครัวเรือน 
- ประหยัดเชื้อเพลิงในท้องถิ่น 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - ลดการใช้วัสดุที่จะน ามาผลิต
พลังงาน 
- แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได ้
- สร้างความเข้มเข็งในชุมชน 

- อบต.ไพรขลา 
- สนง.พลังงาน
จังหวัดสุรินทร ์

๓๐ โครงการส่งเสริมการใช้เตาเผา
ถ่านประสิทธิภาพสูง ด้วยถัง 
๒๐๐ ลิตร 

- ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้
ชุมชน 
- ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ลดการใช้วัสดุที่จะน ามาผลิต
พลังงาน 
- แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได ้
- สร้างความเข้มเข็งในชุมชน 

- อบต.ไพรขลา 
- สนง.พลังงาน
จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๑ โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้
ก๊าชชีวภาพ 

- เพื่อลด คชจ. ด้านแก๊สหุงต้ม 
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-มีพลังงานสะอาด 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ลดการใช้วัสดุที่จะน ามาผลิต
พลังงาน 
- แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้ 

- อบต.ไพรขลา 
- สนง.พลังงาน
จังหวัดสุรินทร์ 

๓๒ โครงการสู่วิถีชีวิตพอเพียงด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

- มีพลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ า 
- เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
น้ ามัน 
- เพื่อให้ชาวบ้านพัฒนาอาชีพมี
รายได้ที่มั่นคง 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ชาวบ้านมีอาชีพท่ีมั่นคง 
- ประหยัดรายจ่ายครัวเรือนมี
รายได้ 

- อบต.ไพรขลา 
- สนง.พลังงาน
จังหวัดสุรินทร์ 

๓๓ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

- เพื่อให้ อส.พน. ได้พัฒนาความรู้
ด้านพลังงานจากสถาน
ประกอบการจริง 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใน
ท้องถิ่น 
- เพื่อให้ได้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - อส.พน. มีความรู้ด้านพลังงาน
เพิ่มขึ้น 
- ท้องถิ่นมีการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อบต.ไพรขลา 
- สนง.พลังงาน
จังหวัดสุรินทร ์

๓๔ โครงการสร้างจิตส านึกและการ
ใช้พลังงานในสถานศึกษา 

- อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
- เพื่อให้ความรู้เรื่องการประหยัด
พลังงานในสถานศึกษา 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อบต.ไพรขลา 
- สนง.พลังงาน
จังหวัดสุรินทร ์

๓๕ โครงการบ าบัดน้ าเสีย - เพื่อบ าบัดน้ าเสียในต าบลไพร
ขลา ในชุมชน และแหล่งน้ าสา
ธารณ 

หมู่ที่  ๑ – ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - มีที่บ าบัดน้ าเสียในต าบล เพิ่ม
ออกซิเจนในแหล่งน้ าสาธารณ
น้ า  

 

 
 



๑๑๓  

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๗.๑  แนวทางการพัฒนา  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชาคม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  จัดหา  จัดซื้อ  ปรับปรุง  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนโครงการหมู่บ้าน
สะอาด  หมู่ท่ี  ๓   

เพื่อพัฒนาให้หมู่บ้านน่าอยู่ น่า
มอง 

จ านวน  ๕๖  ครัวเรือน ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ
น่าอยู่  น่ามอง 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับทราบข้อมูลข่าว 
สารที่ทันเหตุการณ์ของ อบต. 

หมู่ที่ ๑-๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ของ 
อบต. 

ส านักปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลมี
ความรู้และพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

๑ ครั้ง  
 หมู่ที่  ๑-๑๒ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลมี
ความรู้และพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

ส านักปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร,สมาชิก 
อบต.พนักงานส่วนต าบล และ
ผู้น าชุมชนมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๒  ครั้ง  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะผู้บริหาร,สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนต าบล และผู้น า
ชุมชน เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
การท างานในต าแหน่งของตน
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๕ โครงการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีและพัฒนารายได ้

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและท า
กิจการพาณิชย์ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ 

๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การจัดเก็บภาษีและการท า
กิจการพาณิชย์ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนการคลัง 

๖ โครงการจัดหา  จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ  
เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗ โครงการอบรมเกี่ยวกับการ
ช าระภาษีทุกประเภท 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้การช าระ
ภาษีแก่ประชาชนให้รู้จัก
ประเภทและหน้าที่ในการเสีย
ภาษี 

หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถเพิ่มพูนความรู้การ
ช าระภาษีแก่ประชาชนให้
รู้จักประเภทของภาษีและ
หน้าท่ี 

ส่วนการคลัง 

๘ โครงการคืนก าไรให้แก่ผู้ช าระ
ภาษี 

เพื่อเป็นการจูงใจและเพิ่มยอด
การจัดเก็บภาษ ี

หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถเพิ่มยอดการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ 

ส่วนการคลัง 

๙ โครงการอุดหนุนหมู่บ้านน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชน
สะอาด และน่าอยู่ 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ หมู่บ้านน่าอยู่และสะอาด ส านักปลัด 

๑๐ โครงการลดอุบัติเหตุต าบลไพร
ขลา   

เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ด้าน
อุบัติเหตุแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ต าบลไพรขลามีอุบัติเหตุ
ลดลง 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท า
การ  อบต. 

เพื่อปรับปรุงที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สะอาด 
น่าดู 

  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความสะอาด  น่าดู
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เครื่องมือ  เครื่องใช้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
ส านักงานมีความเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

อบต.ไพรขลา 

๑๓ โครงการต่อเติมอาคาร 
เอนกประสงค ์

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีในการใช้ประโยชน ์
ให้มากข้ึน(ส าหรับกิจการสภา) 

๑  แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถเพิ่มพ้ืนท่ีในการใช้
งานด้านกิจการสภาฯ ได ้

ส่วนโยธา 

๑๔ โครงการรางวัดที่สาธารณ 
ประโยชน ์

เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะประโยชน์ 

หมู่ที่  ๑-๑๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สามารถป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ได้ 

ส่วนโยธา 

๑๕ โครงการรัฐพิธีและวันส าคัญ
ของทางราชการของ  อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ราชการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต. 

อบต. ไพรขลา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ราชการหรือกิจกรรมต่างๆ  
ของ  อบต. 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกิจการสภาฯ 

เพื่อให้สมาชิกสภาฯ  
คณะกรรมการสภาฯ และที่
เกี่ยวข้อง  เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ในการปฏิบัติงานของตน 

๒  ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สมาชิกสภาฯคณะกรรมการ
สภาฯ  และที่เกี่ยวข้อง  
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานของตน 

ส านักปลัด 
(งานกิจการ 

สภาฯ) 

๑๗ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 
อบต.ไพรขลา  (ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ) 

เพื่อปรับปรุงห้องประชุมให้
เหมาะสมส าหรับการประชุม
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ  
อบต. 

๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ห้องประชุมให้เหมาะสม
ส าหรับการประชุมและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ  อบต. 

ส านักปลัด/ 
ส่วนโยธา 

๑๘ โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
อบต.ไพรขลา 

เพื่อการท างานท่ีสะดวกรวดเร็ว 
และอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ัวไปได้อย่างสะดวก 

จ านวน    ๑   เครื่อง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้สะดวกรวดเร็ว และอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

๑๙ โครงการปรับปรุงเครื่องเสียง
ภายในห้องประชุม 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมในการประชุมและใช้
ด าเนินกิจกรรต่างๆ 

จ านวน  ๑  ชุด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จัดประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๒๐ โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง
ประชุม อบต.ไพรขลา 

เพื่อความเหมาะสมส าหรับเป็น
สถานท่ีประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

จ านวน  ๑  แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เพื่อความเหมาะสมส าหรับ
เป็นสถานท่ีประชุมและจัด
กิจกรรม 

ส่วนโยธา 

๒๑ โครงการก่อสร้างห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา 

เพื่อเป็นท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ใช้ในกิจการ
สภา และกิจกรรมอื่น ๆ 

๑  แห่ง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ได้ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ใช้ในกิจการ
สภา และกิจกรรมอื่น ๆ 

ส านักปลัด/
ส่วนโยธา 

๒๒ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
ทะเบียนและทรัพย์สินต าบล
ไพรขลา 

เพื่อการด าเนินการควบคุมการ
จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน  ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ด าเนินการควบคุมการจัดเก็บ
ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖  

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ทะเลสาบน้ าจืด 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บรักษา
ดูแลสิ่งของที่ส าคัญ ในด้าน
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม ศิลปะ ของทะเล
ทาบน้ าจืด 

๑ แห่ง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ได้แหล่งเรียนรู้ เก็บรักษาดูแล
สิ่งของที่ส าคัญ ในด้าน
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม ศิลปะ ของทะเล
ทาบน้ าจืด ต าบลไพรขลา 

ส านักปลัด/
ส่วนโยธา 

๒๔ โครงการป้องกันและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อรักษาความสมดุลให้แก่
ธรรมชาติ 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สามารถรักษาความสมดุล
ทางธรรมชาติได้ 

อบต.ไพรขลา 

๒๕ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสา
สนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาระบบการท่องเที่ยว
ภายในต าบลไพรขลาให้มี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ สามารถพัฒนาระบบการ
ท่องเที่ยวภายในต าบลไพร
ขลาให้มีประสิทธิภาพ 

อบต.ไพรขลา 

๒๖ โครงการจัดตั้ง และพัฒนา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว 

จ านวน  ๑  แห่ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ สามารถอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

อบต.ไพรขลา 

๒๗ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประจ าต าบลไพรขลา 

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีก าลัง
พัฒนาขึ้นภายในต าบลไพรขลา 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สามารถพัฒนาการท่องเที่ยว
ในต าบลไพรขลาได้ 

อบต.ไพรขลา 

๒๘ โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธี 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

หมู่ที่  ๑ - ๑๒ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

อ าเภอ 
ชุมพลบุรี 

๒๙ โครงการจัดซื้อชุดตรวจสอบสาร
เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 

เพื่อตรวจสอบสารเสพติดใน
ร่างกาย 

ตรวจสอบสารภายในชุมพลบุรี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ สามารถตรวจสอบสารและ
ลดการเสพภายในชุมชนได้ 

อ าเภอ 
ชุมพลบุรี 

๓๐ โครงการกังหันลมสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ท า
การเกษตร โดยใช้กังหันลมสูบน้ า 

จ านวน ๒ แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ท าการเกษตร 
โดยใช้กังหันลมสูบน้ า 

พลังงาน
ชุมชน 

๓๑ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
อเนกประสงค์เทท้ายติดตั้งเครน
และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

เพื่อใช้งานอเนกประสงค์ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา 

๑  คัน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

อบต.ไพรขลา 

 



๑๑๗ 

ส่วนที่  ๖ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

๖.๑  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการตัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ ๒ ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกเข้ามาอีกได้  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา  ได้ออกค าสั่ง ที่  ๗๒๙ /๒๕๕๖  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  ประกอบด้วย 

 ๑. นายสอนชัย สุขแสง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๒                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนรินทร์ มาลัย  ส.อบต.  หมู่ที่  ๙ กรรมการ  
 ๓. นายถนอม วันลักษณ์  ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๒  กรรมการ  
 ๔. นางหวัน ลามณี  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  ๘ กรรมการ  
 ๕. นายสมใจ ใสสะอาด   ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  ๑๐ กรรมการ  
 ๖. นางอารีย์   เจริญรักษ์ ผู้แทนหน่วยงานราชการ กรรมการ  
 ๗. นางสาววัลย์ลียา ฤทธิรณ  ผู้แทนหน่วยงานราชการ กรรมการ  
 ๘. นายสุภา ศรีศิลา  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๙. นายยิ่ง สมพินิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๑๐. นายอรุณ ตาลทรัพย์  ปลัด อบต.ไพรขลา              กรรมการ/เลขานุการ  
 ๑๑. นายอ านาจ  ศิขินารัมย์ หัวหน้าส านักงานปลัด           ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  
 (๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (๑.๑) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
 (๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
 (๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัดและจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
 (๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 (๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
 (๑.๖) แผนชุมชน 
 ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และ
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า
ร่างแผนพัฒนา 
๖.๒  วิธีการติดตามและประเมินผล   
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  
ประกอบด้วยแบบรายงาน ดังนี้ 
 แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง : แบบที่  ๑   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ แล้ว 



๑๑๘ 

ตัวอย่างแบบประเมิน 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  …………………………………….. 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม่มี 

การด าเนินงาน การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๓. มีการจัดประชุมกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดตั้งท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร ์   
๑๗.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
๑๙.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

 



๑๑๙ 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง: แบบที่  ๒   เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  ๓   ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุก ๆ ๓  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ........................................... 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (๑)  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒)  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม)  
 (๓)  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)  (๔)  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 
  
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ๓  ปี 
 

๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ๓  ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ         

3. การพัฒนาคนและสังคม         

4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร         

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข         

7. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

        

รวม         



๑๒๐ 

๔.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1. การพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน

2. การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

3. การพฒันาคนและสังคม

4. การพฒันาด้านการเมือง

การบริหาร

5. การพฒันาทรัพยากรธรรม

ชาติและส่ิงแวดล้อม

6. การพฒันาด้านสาธารณสุข

7. การพฒันาด้านการศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม

รวม

ปทีี ่1  ปทีี ่2  ปทีี ่3  รวม



๑๒๑ 

๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ๓  ปี 
 

ยุทธศาสตร์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. การพัฒนาคนและสังคม

4. การพัฒนาด้านการเมือง

การบริหาร

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรม

ชาติและส่ิงแวดล้อม

6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7. การพัฒนาด้านการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม

จ านวนโครงการ

ที่มีการเพ่ิมเติม

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดที่แล้วเสร็จ ในระหว่างด าเนินการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ที่มีการยกเลิก

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการที่อยู่ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

 



๑๒๒ 

๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผล) 
 

ยุทธศาสตร์

จ านวน รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

1. การพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน

2. การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

3. การพฒันาคนและสังคม

4. การพฒันาด้านการเมือง

การบริหาร

5. การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

6. การพฒันาด้านสาธารณสุข

7. การพฒันาด้านการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

รวม

งบปกติ เงนิสะสม รวม

 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี.............. 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

      
      
      
      
      
      
 
 
ส่วนที่  ๔  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



๑๒๓ 

ตัวอย่างแบบประเมิน 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ………... 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   -..... 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................ 
 

๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
๓. การพัฒนาคนและสังคม   
๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๖. การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
๗. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 
 

๔.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 
     ท้องถิ่น 

   

๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 


