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ก 

ค ำน ำ 
 
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้งในปัจจุบัน  และอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  
ประกอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  พ.ศ.  
๒๕๔๘  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 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
มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน  ซึ่งการด าเนินตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วน
ในต าบลไพรขลา  และส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรต่าง ๆ ทุกส่วนร่วมกันบริหารการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะท าให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา
เศรษฐกิจในชุมชนน าความสุขและความเจริญมาสู่ท้องถิ่นได้ด้วยความส าเร็จและมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
        พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

สำรบัญ 
 

                          หน้ำ 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข-ค 
ตราสัญลักษณ์ประจ าต าบลไพรขลา  ๑ 
ค าขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ต าบลไพรขลา  ๒ 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  ๓ 
 
ส่วนที ่๑  บทน า  ๘ 
ส่วนที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  ๑๐ 
ส่วนที่ ๓  สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมา  ๑๘ 
ส่วนที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  ๒๖ 
ส่วนที่ ๕  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒   ๓๓ 

๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   ๓๕ 
๑.๑   แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้ า ก่อสร้าง   

  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ า   ๓๕ 
๑.๒   แนวทางการพัฒนาบ ารุงรักษาระบบประปา   ๓๗ 
๑.๓   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน   

สะพาน  ท่อระบายน้ า  ถนน   ๓๘ 
๑.๔   แนวทางการพัฒนาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ   ๔๔ 
๒.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคม   ๔๕ 

๒.๑   แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม  
ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน   
ฝึกอาชีพ  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์   ๔๕ 

๓.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข   ๕๑ 
๓.๑   แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  ส่งเสริม   

สนับสนุน  จัดซื้อ  จัดหา  จัดตั้ง   ๕๑ 
๔.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม   ๕๔ 

๔.๑   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน   
สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดหา  จัดซื้อ   
สร้าง  ก่อสร้าง  ปรับปรุง   ๕๔ 

๕.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ   ๖๒ 
๕.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและให้แก่ประชาชน   ๖๒ 
 



ค 

สำรบัญ (ตอ่) 
                          หน้ำ 

 
๖.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   ๖๖ 

๖.๑   แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
ส่งเสริม สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซื้อ   ๖๖ 

๗.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร    ๗๑ 
๗.๑   แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชาคม รณรงค์  

ประชาสัมพันธ์ จัดหา จัดซื้อ ปรับปรุง    ๗๑ 
 

ส่วนที่ ๖  การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล   ๗๘ 
 
ภำคผนวก    

ภำคผนวก   ก 
  - รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา    ๘๔ 

ภำคผนวก   ข 
- ประกาศ การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)    ๙๒ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    ๙๓ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    ๙๔ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ๙๕ 

 
 

 



๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตราสัญลักษณป์ระจ าต าบลไพรขลา 
 

 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  เป็นรูปวงกลมทับซ้อนกัน  

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



๒ 

 

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

ร่ ารวยวัฒนธรรม  เลิศล้ าทะเลสาบทุ่งกุลา ” 

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

๓. พันธกิจ  (mission) 
๑ . ทางต้องพัฒนา พัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีขึ้นสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒. นาต้องมีน้ า พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆ หมู่บ้าน  เพ่ือใช้ท านาปี ให้มีความเสี่ยงที่

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

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

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

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

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

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

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



๓ 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

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

พันธกิจ ( MISSIONS)  

๑. ทางต้องพัฒนา  
การพัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีขึ้นสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะอาจ

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

 ๒. นาต้องมีน  า  
การพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆหมู่บ้าน  เพ่ือใช้ท านาปีให้มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย

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

 ๓. คนต้องมีงาน  
การส่งเสริมการมีงานมีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม การจัดหา

งบประมาณมาส่งเสริมอาชีพ  เช่น  กลุ่มอาชีพท านา  กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพทุกกลุ่ม  อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน  แนวทางการด าเนินการประกอบ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  การพัฒนาสายพันธุ์พืช  เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรให้ได้รับผลคุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกร 

- สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน  แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ ในการจัดให้มีการเรียนการ

สอน  การฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน 
- สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 

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

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

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

ความสะดวกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนในชุมชน  ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

หรือภัยพิบัติต่างๆ ให้ดีรับการช่วยเหลือ  แก้ไข  อย่างรีบด่วนและทั่วถึง 

๗.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
แนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 
- สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของเด็กให้

เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนและระดับ

การศึกษา โดยสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาส าหรับเด็ก 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้สนใจในการศึกษา การเล่นกีฬา และการเล่นดนตรี เพื่อใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ 
- ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาและเยาวชน ประชาชน ประเภทต่างๆ และ

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

ประชาชนมีส่วนร่วม 
- สนับสนุนโครงการด้านบอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

๘. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
เป็นการด าเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงานสาธารณะสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด

ก าจัดขยะมูลฝอยและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย แนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 
- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณะสุขในการแจ้งข่าวสาร การให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การ

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

สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัยส าหรับชุมชนทุกหมู่บ้านในท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น 
- จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ หรืผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการเยียวยาจากแพทย์

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

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรบกลุ่มแม่บ้าน 

๑๐. ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน  
แนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย 
- สนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ประสานงานขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แนวทางการป้องกัน วิธีการแก้ไขแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม โดยการช่วยกันสอดส่องดูแล การแจ้งเบาะแสแก่ทางราชการ และ
การป้องปรามบุตรหลานและเพ่ือนบ้าน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

- ช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดให้ได้รับการดูแล บ าบัดรักษาอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้เลิก
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และกลับมาอยู่ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข 

๑๑. การบริหารงานและด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอ านาจ  
โดยบริหารงานและด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ จังหวัด และ

ต าบล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ให้อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 

นโยบายการบริหารด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ 
๑.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 

  ๑.๑  ด้านระบบระบายน  า 
 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพัฒนาวางท่อระบายน้ าลอดถนนเส้นท่าตูม – ชุมพลบุรี  ให้เชื่อมต่อคลอง

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

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

๒.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
  ๒.๑  พัฒนาด้านการศึกษา 

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



๖ 

 

  ๒.๒  ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนาให้อยู่

ตลอดไป  รวมทั้งปลุกเร้าให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 

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

 ๓.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓.๑  ด้านสาธารณสุข 

 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัย
จากโรคระบาด พัฒนาบริการด้านศูนย์สาธารณสุขให้ได้รับการบริการที่ครบถ้วน และได้รับการดูแลด้าน
สาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง 
  แนวทางการพัฒนา 

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

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

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

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

 
 



๗ 

 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑  จัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย และก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีในแต่ละชุมชน 
  ๔.๒  จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามท่ีสาธารณะปลูกหญ้าแฝกตามคันคลอง จัดระบบนิเวศน์ทางน้ า 

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

๑. งานปรับปรุงลดขั้นตอน  กระบวนการให้บริการประชาชน 

๖.  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล   
 -  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์อ าเภอ  และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลไพรขลา  ตามแผนพัฒนาฯ       



๑๐ 

ส่วนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
องค์ประกอบ ประกอบด้วยสภาทั่วไป ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานด้าน

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  มีเนื้อที่ประมาณ  ๓๕,๑๗๕  ไร่  หรือ   ๕๖.๒๘   ตารางกิโลเมตร    

๓. ภูมิประเทศ  โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้   หน้าฝนมีน้ าท่วมขังทั่วไป  หน้าแล้งเป็นพื้นที่ 
ที่แห้งแล้งไม่มีน้ า  ลักษณะทางกายภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีคุณสมบัติเป็นดินเค็มและเปรี้ยว  พ้ืนที่ทั้งหมด
ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร  ได้แก่การท านาเป็นต้น 

๔.  เขตการปกครอง  ต าบลไพรขลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น   ๑๒  หมู่บ้าน 
ตารางท่ี ๑  แสดงพ้ืนที่ หน่วยการปกครอง  ระยะทางจากอ าเภอ และจังหวัด 

ที ่ หมู่บ้าน พื้นที่ (ตร.กม.) 
ระยะทางจาก 

อ าเภอชุมพลบุรี 
ระยะทางจาก 
จังหวัดสุรินทร์ 

ร้อยละของ 
พื้นที่ต าบล 

๑ บ้านไพรขลา ๘.๔๓ ๑๗ ๗๓ 14.98 
๒ บ้านขาม ๔.๙๒ ๒๐ ๗๐ 8.74 
๓ บ้านโพนทัน ๒.๒๔ ๒๑ ๗๑ 3.98 
๔ บ้านไพรขลาน้อย ๖.๗๓ ๑๗ ๗๓ 11.96 
๕ บ้านตาเฮอ ๒.๕๓ ๒๕ ๗๕ 4.50 
๖ บ้านโนนสมบูรณ ์ ๐.๙๒ ๓๕ ๘๘ 1.63 
๗ บ้านม่วงสวรรค์ ๘.๑๕ ๓๗ ๘๒ 14.48 
๘ บ้านโนนตาล ๗.๗๐ ๒๒ ๗๗ 13.68 
๙ บ้านโนนโพธิ์ ๓.๐๔ ๑๙ ๗๕ 5.40 

๑๐ บ้านโพนม่วง ๖.๔๐ ๓๗ ๘๒ 11.37 
๑๑ บ้านโพนงาม ๓.๕๑ ๑๘ ๗๖ 6.24 
๑๒ บ้านโนนหนามแท่ง ๑.๗๑ ๒๒ ๗๘ 3.04 



๑๑ 

๕. ประชากร  ต าบลไพรขลามีประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๖,๙๒๗  คน  เป็นชาย ๓,๔๖๙  คน  เป็นหญิง  ๓,๔๕๘  คน   
จ านวนบ้าน  ๑,๙๕๓  ครัวเรือน 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน 
หมู่ที่ บ้าน บ้านปกติ เพศชาย เพศหญิง รวม หมายเหตุ 
๑ บ้านไพรขลา 337 449 435 884  
๒ บ้านขาม 254 532 527 1,059  
๓ บ้านโพนทัน 71 130 138 268  
๔ บ้านไพรขลาน้อย 246 366 395 761  
๕ บ้านตาเฮอ 65 146 129 275  
๖ บ้านโนนสมบูรณ ์ 62 111 101 212  
๗ บ้านม่วงสวรรค์ 309 578 590 1,168  
๘ บ้านโนนตาล 101 162 189 351  
๙ บ้านโนนโพธิ์ 131 248 245 493  

๑๐ บ้านโพนม่วง 228 439 408 847  
๑๑ บ้านโพนงาม 98 207 209 416  
๑๒ บ้านโนนหนามแท่ง 51 101 92 193  

หมายเหตุ  ข้อมูลประชากร  ณ  เดือน ๑ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
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            
  -  หมู่บ้านทอผ้าไหมราษฎรในต าบลไพรขลาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง ทอผ้าไหมลายพ้ืนบ้านเป็น
เอกลักษณ์ของตนเองแต่เดิมผลิตเพ่ือไว้ใช้เองต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลาและได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมพลบุรี ท าให้สามารถผลิตและจ าหน่าย
ได้ท าให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

-  ร้านค้าชุมชน หมู่ที่  ๖,๗  ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่  ๗  เป็นการด าเนินงานโดยสมาชิกของกลุ่มที่
เข้มแข็งท าให้มีผลก าไร เป็นลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและราษฎรในหมู่บ้านเป็นอย่างดี 
  
การพาณิชย์ 
 ต าบลไพรขลามีสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน ๓ แห่ง  และมีปั้มน้ ามันหลอดที่ให้บริการในหมู่บ้าน
จ านวน ๙ แห่ง มีร้านค้าขนาดเล็กจ านวน ๕๔ ร้าน  ร้านค้าขนาดใหญ่ จ านวน  ๖ แห่งโรงสีขนาดเล็ก จ านวน  ๓๘   
แห่ง  โรงสีขนาดใหญ่  จ านวน  ๑  แห่ง ร้านซ่อมรถจักยานยนต์   จ านวน  ๕ แห่ง  ร้านซ่อมรถยนต์  จ านวน  ๖  แห่ง  
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  จ านวน  ๙  แห่ง   
 



๑๒ 

สภาพสังคม 
๑.  การศึกษา     
ตารางท่ี ๓ แสดงข้อมูลด้านการศึกษา 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง 

ระดับก่อนเกณฑ์ ระดับอนุบาล ระดับ
ประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา 

ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู นักเรียน 

๑. ศพด. บ้านไพรขลา ม.๑ 2 4 96 - - - - - - - - - 
๒. ศพด. บ้านโพนม่วง ม.๗ 2 4 55 - - - - - - - - - 
๓. รร. บ้านไพรขลา ม.๔ - - - 2 3 29 6 8 122 3 5 88 
๔. รร. บ้านขามโพนทัน ม.๒ - - - 2 1 28 6 4 68 - - - 
๕. รร. บ้านโพนม่วง ม.๗ - - - 4 3 81 8 7 156 4 6 85 
๖. รร. บ้านโนนตาลหนามแท่ง ม.๑๒ - - - 1 1 1 5 2 17 - - - 

หมายเหตุ ข้อมูล  ณ  29 เมษายน  ๒๕๕๙ 
 

๒.  การศาสนา ศาสนาที่ประชาชนในเขตต าบลไพรขลานับถือ  คือ ศาสนา  พุทธ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  มี
วัด / ส านักสงฆ์   ๔  แห่ง  ดังนี้ 

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

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

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 



๑๓ 

 เดือน  ๖  บุญบั้งไฟ  ท าพิธีส่งบั้งไฟไปขอฝนจากพญาแถน  เป็นการท าบุญเลี้ยงพระก่อนหน้าการท านา  แห่
บั้งไฟเป็นการรื่นเริงสนุกสนาน 
 เดือน  ๗  บุญซ าฮะ  เป็นการท าบุญเพ่ือล้างสิ่งชั่วร้าย  เช่น  ผีบ้านเรือน  หลักเมืองเพ่ือความเป็นสิริมงคล
ของปี  นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็นและตอนเช้ามีการเลี้ยงพระ  ประพรมน้ าพระพุทธมนต์  ท าความสะอาดบ้าน  
เช่น  ผีประจ าหมู่บ้าน  ผีปู่ย่าตายาย  ผีไร่นา  ผีหลักเมือง 
 เดือน  ๘  บุญเข้าพรรษา เอาข้าวตอกดอกไม้ ขี้ผึ้ง  ธูปเทียนไปรวมกันที่วัด  ฟังเทศน์  อุณณหัสสาวิไชย  และ
ปัญญาบารมี หล่อเทียนพรรษาถวายวัด ถวายปัจจัย เช่น ข่าวสาร  อาหารแห้งน้ ามันแก่พระเพ่ือใช้ในพรรษา 
 เดือน  ๙  บุญข้าวประดับดิน  เลี้ยงภัตตาหารสงฆ์  ท าบังสุกุลส่งบุญไปให้ผู้ตายฟังสวดพาหุง  อาหารเซ่นผีไป
วางตามพ้ืนดิน  ตามป่า  เพื่อผีไม่มีญาติจะได้กิน 
   เดือน  ๑๐  บุญข้าวสาก  เป็นการถวายสลากภัตรแก่พระสงฆ์  พระเณรรูปใดจับสลากได้ของผู้ใด  ผู้น้ าถวาย
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  เป็นบุญหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือความเป็นสิริมงคล  โดยการประพรมน้ าพุทธมนต์  ยุ้งฉาง
ลานข้าว  ท าขวัญข้าว  เก็บฟืนไว้ใช้ 
 เดือนสาม  บุญข้าวจี่  ถวายอาหารพระที่วัด  ฟังเทศน์  ฟังธรรมมีการน าข้าวจี่ไปถวายพระด้วย 
 เดือนสี่   บุญพระเวส  เป็นการเลี้ยงพระและฟังเทศน์มหาชาติมีกิจกรรมที่ส าคัญ  คือ  แห่กัณฑ์หลอน  แห่
ข้าวพันก้อน  เทศน์มาลัยหมื่น  มาลัยแสน  อ่านสังกาส  เทศน์มหาชาติ 
 

เดือน ประเพณีเฉพาะชุมชนบ้านไพรขลา หมายเหตุ (ภาษา) 
อ้าย -  

- 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 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่างประเพณีนิยมของชุมชนอีสานทั่วไปกับชุมชนบ้านไพรขลาจะพบว่าไพร
ขลามีความแตกต่างเฉพาะตัวเองไม่เหมือนประเพณีนิยมของลาวอีสาน 



๑๔ 

 ส่วนใหญ่  โดยจะมีประเพณีทางกลุ่มชาติพันธุ์เขมร  และส่วยเข้ามาแทรกอยู่เช่น  ร ามะม๊วดประเพณีบวชนาค
ด้วยช้าง  บุญข้าวสากน้อย (แซนโฎนตา)  เหล่านี้คือสิ่งที่แตกต่างและเป็นแบบนี้มานานแล้ว  ยกเว้นกรณีบุญบั้งไฟ  
ชุมชนบ้านไพรขลา  มียกเลิกการจัดงานบุญบั้งไฟไปไม่ก่ีปีมานี้  ด้วยสาเหตุอันตรายเกินไป  และชุมชนอื่น ๆ รอบข้างก็
มีบุญประเพณีนี้ทุกชุมชน (มีมากอยู่แล้วก็ไม่ต้องจัด) 
 การมีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเองแบบนี้  อาจเกิดจากการปรับตัวของชุมชน  ที่อยู่ท่ามกลางความ
หลากหลายวัฒนธรรมนั่นเอง 

๔.   การสาธารณสุข 
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ๒ แห่ง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไพรขลา  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๔  คน  แยกเป็น 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข  ๒ คน 
 -  พยาบาลวิชาชีพ  ๑ คน 
 -  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ๑ คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ๕๑  คน 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนม่วง  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๓  คน  แยกเป็น 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข   ๑ คน 
 -  พยาบาลวิชาชีพ  ๑    คน 
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ๑ คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ๕๙  คน 
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 
 
 



๑๕ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 -  โดยส่วนมากราษฎรในต าบลไพรขลาปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา ตามล าคลอง และพ้ืนที่หัวไร่ปลายนา 
เพ่ือเป็นการเสริมรายได ้ทั้งจากการขายข้าวเจ้าหอมมะลิ และขายไม้ยูคาลิปตัสได้ปีละหลายหมื่นบาท 
 -  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   ๓๘ กลุ่ม 
 -  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวน     ๙ กลุ่ม 
 -  กลุม่อ่ืนๆ จ านวน     ๓ กลุ่ม 

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

โครงสร้างและกระบวนการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา   ประกอบด้วย 
ก.  บุคลากร  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จ านวน  ๓๙  คน (ข้อมูล ณ ๑๐ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๙) 
 -  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๑๘ คน 
 -  ต าแหน่งในกองการคลัง จ านวน  ๘ คน 
 -  ต าแหน่งในกองช่าง จ านวน ๕ คน 
 -  ต าแหน่งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  ๑๐  คน 
 -  ระดับการศึกษา 
 -  ประถมศึกษา    จ านวน ๒ คน 
 -  มัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน - คน 
 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน  ๑ คน 
 -  อนุปริญญา    จ านวน  ๑๓    คน 
 -  ปริญญาตรี    จ านวน  ๑๗ คน 
 -  ปริญญาโท    จ านวน  ๘ คน 
ข.   รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  ๒๕๕๘ 
จ านวน   ๒๗,๑๗๕,๙๕๖ บาท 
 -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน  ๒๑๙,๓๐๗  บาท 
 -  รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ จ านวน  ๑๖,๒๗๗,๗๕๑  บาท 
 -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน  ๑๐,๒๖๙,๔๖๘    บาท 

 การบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการวางแผนงบประมาณการบริหารบุคล
ของท้องถิ่น และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน  ๔๐%  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา 
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ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของประชาชน  สนับสนุนโครงการเสริมสร้างถนนลง
หินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จัดหาแหล่งน้ า  เพ่ือใช้ทางด้าน
การเกษตร  และช่วยทางด้านอุทกภัย  เช่น  น้ าท่วม  ฝนแล้ง  การลงทุนซ้ าซ้อน  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประชาชนมีมาก  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน  

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

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

๒. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยน าหลักการของรัฐบาลมา
ปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  และช่วยส่งเสริม
กลุ่มองค์กร  เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้านและต าบลของเรา  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้ในอนาคต  การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละ
หมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพื่อสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย  ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
ต าบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้
ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้
ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลไพรขลา  

 ๓.  การด าเนินงานด้านสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  เพื่อให้เด็กที่มีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษา
และจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต   ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา  โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ประชาชนและเยาวชน เพ่ือที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่ไป
ติดยาเสพติด  จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ด าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  
และผู้ติดเชื้อเอดส์  ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นในการด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  และด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น  
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   

 ๔. การด าเนินงานดา้นการเมอืงการบริหาร 
 ในด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการอบรมและพัฒนา
ประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  คุณธรรม และจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน และได้อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อประสานงาน
โดยขยายเวลาท างานช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์ บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน การจัดเวทีประชาคม
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ระดับต าบล การจัด อบต.สัญจร  การจัดการเลือกตั้ง จัดหาอุปกรณ์และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้มีความ
ทันสมัยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน  

  ๕. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอ่ืนๆก็จะตามมา องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์และปลูกป่า
ทดแทน ดูแลรักษาป่า ล าธาร แม่น้ าล าคลอง  จัดให้มีโครงการก าจัดวัชพืช และโครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและ
จัดหาถังขยะ 

   ๖. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย  การออกก าลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เด็กและสตรี  รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก  
โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน  ปูนเคียวหมากและทรายอะเบท เพ่ือก าจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค  จัดหา
วัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด โครงการอาหารปลอดภัย โครงการคัดกรองผู้หญิงอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  
โรคความดัน (โลหิตสูง) โครงการร่วมกับ รพสต.ในพ้ืนที่ตรวจหาสารเคมีตกค้าง   

๗. การด าเนินงานดา้นการศกึษา 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 
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ส่วนที่  ๓   
สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมา 

 
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 มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและด าเนินการด้านร้านค้าชุมชนหรือสหกรณ์ร้านค้าที่เข้มแข่งประสบผล

ส ารวจ  มีผลก าไร  เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม  สามารถเป็นกลุ่มอาชีพแบบอย่างให้แก่บ้านอ่ืนได้ 
๒.๕ มีอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือนที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนเป็นกลุ่มอาชีพและ

สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายจ านวนมากท าให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น  เช่น  กลุ่มทอผ้าไหม 
๒.๖ มีแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบทุ่งกุลา 

๓. ด้านคมนาคม 
๓.๑ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  ตั้งอยู่บนถนนสายหลักเช่นเดียวกับอ าเภอชุมพลบุรี  คือทางหลัก

สาย  ๒๐๘๑  หากจากอ าเภอไม่มาก  และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางหลักในพ้ืนที่สะดวก 

๔. ด้านสังคม 
๔.๑ มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพ  เพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
๔.๒ มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๕  แห่ง  โรงเรียนขยายโอกาส  ๒  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของ

นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
๔.๓ มีสถานีอนามัยประจ าต าบล  ๒  แห่ง  มีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินการประสานงานกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชนในการป้องกันโรคติดต่อ 
๔.๔ มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่และชุมชน 
 



๑๙ 

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ปริมาณขยะและมลภาวะยังไม่ก่อปัญหา  สามารถแก้ไขป้องกันได้ในระดับครอบครัว  คือ

สามารถน าเศษวัสดุที่เหลือใช้มาจ าหน่าย 
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  ได้เกิดการ

แข่งขันกันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  เกิดการทุ่มตลาดท าให้สินค้าที่ผลิตไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 
๒.๒ ประชาชนในพ้ืนที่อีกจ านวนหนึ่งยังคงอพยพไปประกอบอาชีพในเมือง  เกิดจากค่านิยมและ

ความไม่เพียงพอในอาชีพเสริม 
๒.๓ ประชาชนขาดการรวมกลุ่มด้านอาชีพ  การด าเนินการไม่ต่อเนื่องเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจไม่

สามารถสร้างความม่ันคงในอาชีพและไม่มีอ านาจต่อรองในด้านต่าง ๆ 

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

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

การพัฒนาทักษะ  ความรู้และจิตส านึกที่ดี  ในการให้บริการประชาชน 

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



๒๐ 

๑.๓  โอกาส  (Opportunity) 
๑.  ด้านการเกษตร   

๑.๑  จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวดัน าร่องเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ 

๑.๒  ประชาชนมีการตื่นตัวในการท าเกษตรอินทรีย์ 
๑.๓  ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มีศักยภาพและคุณภาพดีสามารถแปร

รูปแบบ  เพือ่เพ่ิมมูลค่าได้ 
๑.๔  มีผู้น า ผู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร  สามารถขยายแนวคิดเป็นตัวอย่างได้ 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  ผ้าไหม  ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ของต าบลได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทั้งด้าน

งบประมาณและการตลาด  ท าให้ผ้าไหมของกลุ่มเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงสามารถจ าหน่ายได้เป็นจ านวนมาก 
๒.๒  ร้านค้าชุมชนหรือสหกรณ์ร้านค้า  ของกลุ่มอาชีพสามารถพัฒนาและขยายกิจการเพ่ือ

ด าเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  
๑.๔.   ข้อจ ากัด  (Threst) 
๑. ด้านการเกษตร 

๑.๑ ท าการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
๑.๒ ราคาผลผลิตทางการเกษตรผู้ซื้อปละผู้บริโภคเป็นผู้ก าหนดและราคาระหว่างข้าวสารที่ใส่ปุ๋ยเคมี  

และปุ๋ยอินทรีย์ราคาเหมือนกัน 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

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

๓. ด้านคมนาคม 
๓.๑ เส้นทางคมนาคมช ารุดเสียหาย  ไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อระหว่าง

หมู่บ้าน/ต าบล  และเส้นทางคมนาคม  ในการขนผลผลิตทางการเกษตร  เนื่องจาหน่วยงานที่รับผิดชอบมี
งบประมาณไม่เพียงพอ 

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

ประสานงานที่ด ี
๔.๕ นโยบายขาดความต่อเนื่อง  เมื่อเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหาร  ชาวบ้านชุมชนระดับล่างยังเป็นผู้ตาม 

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ปริมาณขยะมีปริมาณน้อย  กระจายตัวท าให้ไม่คุ้มทุนในการสร้างระบบก าจัด  ยังไม่มีแผน

รองรับเรื่องนี้โดยตรง          
๕.๒ ที่สารณประโยชน์  ไม่มีการปักหลักเขตที่ชัดเจนท าให้มีการบุกรุกและท าการตรวจสอบล าบาก    



๒๑ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๒.๑  การด าเนินงานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของประชาชน สนับสนุนโครงการซ่อมสร้างผิว
ทางลาดยาง (รีไซก้ิง)  โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการเสริมสร้าง
ถนนดนิ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จัดหาแหล่งน้ า  คลองน้ า  บ่อน้ า  หนองน้ า  เพ่ือใช้ทางด้าน
การเกษตร  เพ่ือให้เกษตรกรจะได้ท านาให้ทันฤดูกาลและช่วยทางด้านอุทกภัย  เช่น  น้ าท่วม  ฝนแล้ง  การ
ลงทุนซ้ าซ้อน  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนมีมาก เพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา   

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

ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  และขยายเขตไฟฟ้าให้มีแสงสว่าง
ที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

มีจุดประสงค์เพ่ือให้ เป็นศูนย์รวมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและ
นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา  เพ่ือประโยชน์ด้านการพักผ่อน  โดยจะด าเนินการของบประมาณผ่านความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาหรือด าเนินการเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  โดยผลการด าเนินการจากปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย) 

1. โครงการขุดลอกหนองตาล้วน หมู่ที่ 8   งบประมาณ 200,000  บาท 
2. โครงการเสริมสร้างถนนดินลงลูกรัง พร้อมว่างท่อระบายน้ า หมู่ 5 บ้านตาเฮอ  

งบประมาณ 150,000   บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 งบประมาณ 150,000   บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ 150,000   บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ 300,000   บาท 
8. โครงการเสริมสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 12  

งบประมาณ 100,000   บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ งบประมาณ 150,000   บาท 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 งบประมาณ 150,000   บาท 
11. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบระบบประปาบ้านไพรขลาน้อย หมู่ 4  

งบประมาณ 300,000   บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 งบประมาณ 150,000   บาท 
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แก้มลิง ฯ    งบประมาณ   250,000  บาท 

๒.๒  การด าเนินงานดา้นคนและสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  เพ่ือให้ เด็กที่มีความมุ่งมั่นในด้าน
การศึกษาและจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต   ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา  โดยการจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพ่ือที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพ่ือให้เด็กมี



๒๒ 

สุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด  จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ด าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์  ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินการเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ  โดยผล
การด าเนินการจากปีท่ีผ่านมา  ประกอบด้วย 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  งบประมาณ 20,000   บาท 
2. โครงการจัดซื้อรถสามล้อชนิดมือโยก   งบประมาณ 24,000   บาท 
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  งบประมาณ 24,000   บาท  
๔. โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  งบประมาณ 20,000   บาท 
๕. โครงการต่อยอดความคิดพัฒนาสุขภาพสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 20,000   บาท 
๖. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ

ประชาชนพื้นที่      งบประมาณ ๘0,000   บาท 

๓  การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลได้
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การออกก าลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เด็กและสตรี  รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ
ไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพ่ือก าจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค   จัดหา
วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาด  โครงการอาหารปลอดภัย  โครงการคัดกรองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  โรคความดัน 
(โลหิตสูง)  โดยผลการด าเนินการจากปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 

1. โครงการจัดท าเตาเผาขยะแก้มลิง (ทะเลสาบทุ่งกุลา) หมู่ที่ 7 งบประมาณ 50,000     บาท 
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 30,000     บาท 
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  งบประมาณ 60,000     บาท 
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์   งบประมาณ 20,000     บาท 
5. โครงการกู้ชีพภัย(FR)      งบประมาณ 150,000   บาท 
๖. อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม

ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์   งบประมาณ 10,000     บาท 
7. โครงการสนับสนุนกิจการของก่ิงกาชาดอ าเภอชุมพลบุรี  งบประมาณ 20,000     บาท 
8. อุดหนุนโครงการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน  งบประมาณ 120,000    บาท 

๒.๔  การด าเนินงานดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียน
ในพ้ืนที่ต าบลทุกโรง จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน  สนับสนุนงบประมาณ
ให้โรงเรียนจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  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 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ   งบประมาณ 20,000     บาท 
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2. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ระยะที่ 2 (พ่ีช่วยน้อง)  งบประมาณ 30,000     บาท 
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน งบประมาณ 30,000     บาท 
4. โครงการเผยแพร่ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ 35,000     บาท 
5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2558  
       งบประมาณ 40,000     บาท 
 
6. โครงการเยี่ยมบ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลไพรขลา ทั้ง 2 ศูนย ์   

งบประมาณ 8,000     บาท 
7. โครงการส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ   งบประมาณ 60,000   บาท 
8. โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
       งบประมาณ 10,000    บาท 
9. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 14,000    บาท 
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรใน ศพด. สังกัด อบต.ไพรขลา  
       งบประมาณ 8,000      บาท 
11. โครงการตามแนวพระราช ด าริเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 20,000    บาท 
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ไพรขลา  

งบประมาณ 36,000    บาท 
 ๑๓. โครงการจัดงานเทศกาลปลาไหล “ข้าวใหม่หอมมะลิ”  งบประมาณ   3๐0,000  บาท 

14. โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ งบประมาณ   250,000  บาท 
15. อุดหนุนโครงการงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดฯ งบประมาณ  100,000  บาท 
16. โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ทางการเกษตร การปลูกพักส่วนครัว งบประมาณ  20,000  บาท 
17. โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบ้านโพนม่วง  งบประมาณ   30,000   บาท 
18. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ระยะที่ ๒   งบประมาณ   30,000   บาท 
19. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ   งบประมาณ   20,000   บาท 
20. โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ   20,000   บาท 
21. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไพรขลา  งบประมาณ   672,000 บาท 
22. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโพนม่วง  งบประมาณ   844,000 บาท 
23. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขามโพนทัน งบประมาณ   408,000 บาท 
24. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง งบประมาณ   176,000 บาท 
๒.๕  การด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 

 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยน าหลักการขอ ง
รัฐบาลมาปรับใช้  ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  
และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้านและต าบลของเรา  เพ่ือให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ในอนาคต การกระตุ้นเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพ่ือสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย  ซึ่งเป็น
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้กลุ่มเกษตร
อินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอด
สารพิษต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต าบลไพรขลาในระดับหนึ่งส่งเสริมและ
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ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์  ส่งเสริมกิจกรรมลานค้าชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ มอาชีพ  โดยผลการ
ด าเนินการ  ประกอบด้วย   

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและศึกษาดูงาน ต.ไพรขลา  งบประมาณ  50,000  บาท 
2. โครงการด าเนินงานตามแนวพระราชเสาวนีย์  งบประมาณ   50,000  บาท 
๓. โครงการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบประมาณ   50,000  บาท 
๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    งบประมาณ   15,000  บาท 
๕. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวเพื่อชุมชนเข้มแข็ง งบประมาณ   80,000  บาท 
๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ งบประมาณ  150,000  บาท 

 ๒.๖  การด าเนินงานดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก  ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอ่ืนๆก็จะตามมา  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน  เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์และปลูกป่าทดแทน  ดูแลรักษาป่า  ล าธาร  แม่น้ าล าคลอง   จัดให้มีโครงการก าจัดวัชพืช  และ
โครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ  โดยผลการด าเนินการจากปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อท่าไทร หมู่ที่ 1 งบประมาณ 200,000    บาท 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลสาบทุ่งกุลา เตาเผาขยะ ลานจอดรถ สิ่งปลูกสร้าง และอ่ืน ๆ ให้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยว     งบประมาณ 250,000    บาท 

๒.๗   การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
 ในด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการอบรมและพัฒนา
ประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  คุณธรรม และจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน  และได้อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ประสานงานโดยขยายเวลาท างานช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์  บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการจัดท าประชาคม
หมู่บ้าน  การจัดเวทีประชาคมระดับต าบล  การจัด อบต.สัญจร  การจัดการเลือกตั้ง จัดหาอุปกรณ์และปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน  โดยผลการ
ด าเนินการจากปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 

1. โครงการประชุมประชาคม    งบประมาณ 30,000     บาท 
2. โครงการปกป้องสถาบัน    งบประมาณ   20,000     บาท 
3. โครงการฝึกอบรมและสัมมนา    งบประมาณ 380,000   บาท 
4. โครงการสร้างบทบาทและพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กฯ งบประมาณ 30,000     บาท 
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน  งบประมาณ 50,000 บาท 
6. โครงการสุรินทร์สร้างรอยยิ้ม    งบประมาณ 10,000    บาท 
7. โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการและประเพณีชุมชน   

งบประมาณ   50,000   บาท 
8. โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี   งบประมาณ 10,000     บาท 
9. โครงการจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ  งบประมาณ  30,000    บาท 

 



๒๕ 

๓. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยท าโครงการ/กิจกรรม จาก
แผนพัฒนาสามปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา นับวันยิ่ งมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ งบประมาณที่ได้ด าเนินการไปแล้วต้องเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการทุกโครงการ
เพ่ือเป็นการรับประกันได้ว่า สิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาด าเนินการไป เกิดประโยชน์กับประชาชนมาก
น้อยเพียงใด  มีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ 
 การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อยู่ภายใต้หลักการวิเคราะห์งบประมาณ 
วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร เพ่ือให้การจัดสรรบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมและมีความ
เป็นไปได้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการทีไ่ด ้
ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 2๗๔ 1๒ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม 5๒ ๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3๓ ๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 9๓ ๓๕ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3๗ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 3๕ ๗ 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 3๑ 9 

รวมทั้งสิ้น ๕๕๕ ๘๗ 
คิดเป็นร้อยละ 1๕.๖๘ 

 
สรุป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี

คิดเป็นร้อยละ  1๕.๖๘ 



๒๖ 

ส่วนที่  ๔ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

๑.  ค าขวัญต าบลไพรขลา 
  “ ทุ่งนาข้าวมะลิหอม   งามพร้อมผ้าไหมสวย  

ร ่ารวยวัฒนธรรม  เลิศล ่าทะเลสาบทุ่งกุลา ” 

๒.  วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาคุณภาพชีวิต   สร้างเศรษฐกิจมั นคง    ด่ารงธรรมาภิบาล    

  พัฒนาแหล่งท่องเที ยว   แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี” 

๓. พันธกิจ  (mission) 
๑. ทางต้องพัฒนา พัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีขึ นสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒. นาต้องมีน ่า พัฒนาแหล่งน ่าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆ หมู่บ้าน  เพื อใช้ท่านาปี ให้มีความ

เสี ยงที จะเสียหาย  เนื องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ งช่วงน้อยที สุด  
๓. คนต้องมีงาน ส่งเสริมการมีงาน  มีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดตั งกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม  
๔. การตั งศูนย์บริการประชาชนภายในต่าบล เป็นการอ่านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้าน

ต่าง ๆ  
๕. ด่าเนินการเกี ยวกับเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยการช่วยเหลือในด้าน

ต่างๆ ให้ทุกคนมีความสุขมากขึ น 
๖. ให้ความส่าคัญงานพัฒนา  ปัญหาเร่งด่วน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  น ่าประปา  อื นๆ  เป็นปัญหาที 

ต้องแก้ไข อย่างเร่งด่วนและทั วถึง 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ น   
๘. สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นการด่าเนินการด้วยความร่วมมือกันกับหน่วยงาน

สาธารณะสุข การรักษาสิ งแวดล้อม ความสะอาดก่าจัดขยะมูลฝอย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
๙.  ให้การสนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับอปพร.-อสม. กลุ่มแม่บ้าน  
๑๐. ให้ความส่าคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายใน 
๑๑. การบริหารงาน และด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนกกระจายอ่านาจ โดยบริหารงาน

และด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  จังหวัด  และต่าบล ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ  ที ให้อ่านาจหน้าที องค์การบริหารส่วนต่าบลด่าเนินการ 

๔.  จุดมุ่งหมาย   (Goals)  เพื่อการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั วถึง 
๒. ส่งเสริมอาชีพเพื อรายได้  ลดต้นทุน  เพิ มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต การเกษตร อินทรีย์ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นการเรียนรู้แบบรอบด้านต่อเนื องทั งในด้านอาชีพการบรอ

การจัดการ  สังคม การเมือง กฎหมาย 
๔.  ประชาชนมีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๕.  ประชาชนตื นตัวในการฟื้นฟูอนุรักษ์ ประเพณี และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม  

 
 
 
 



๒๗ 

๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 อ่านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ่าวันของประชาชน  สนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างถนนลงหินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จัดหา
แหล่งน ่า  คลองน ่า  บ่อน ่าหนองน ่า  เพื อใช้ทางด้านการเกษตร  เพื อให้เกษตรกรจะได้ท่านาให้ทันฤดูกาลและ
ช่วยทางด้านอุทกภัย  เช่น  น ่าท่วม  ฝนแล้ง  การลงทุนซ ่าซ้อน  ความต้องการด้านโครงสร้างพื นฐานของ
ประชาชนมีมาก เพื อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื นฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วนต่าบลได้
พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา   
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพื อพัฒนาแหล่งน ่า และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ่า 
  ๑.๒  เพื อจัดให้มีน ่าส่าหรับการอุปโภค-บริโภค 
  ๑.๓  เพื ออ่านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคมในชีวิตประจ่าวัน 
  ๑.๔  เพื อด่าเนินการให้มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื นที  
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  พัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน ่าเพื อการเกษตร  หมู่ที   ๑-๑๒  ต่าบลไพรขลา 
  ๒.๒  จัดให้มีน ่าส่าหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดปี  หมู่ที  ๑ – ๑๒ 
  ๒.๓  อ่านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคม  หมู่ที  ๑ – ๑๒ 
  ๒.๔  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื นที   หมู่ที  ๑ – ๑๒ 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  พัฒนาแหล่งน ่าเพื อการเกษตร ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน ่า ขุดลอก คู คลองส่งน ่า หนองน ่า 
สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน          
  ๓.๒  ขยายและขุดลอกหนองน ่าส่าหรับผลิตน ่าเพื อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที  ๑ - ๑๒ 
  ๓.๓  ปรับปรุงซ่อมแซม  และก่อสร้างถนน รางระบายน ่าให้ครอบคลุมทุกหมู่ 
  ๓.๔  ติดตั งและขยายเขตฟ้าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคนและสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  เพื อให้เด็กที มีความมุ่งมั นใน
ด้านการศึกษาและจะน่าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต   ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา  โดยการจัดให้มี
การแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื อที จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพื อให้เด็ก
มีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด  จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ด่าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื อเอดส์  ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื นในการด่าเนินการเพื อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และด่าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที 
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื น ๆ  ที เกิดจากธรรมชาติ   
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพื อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  ๑.๒  เพื อส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านนันทนาการและด้านการกีฬา 
  ๑.๓  เพื อจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส่าหรับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ  
  ๑.๔  เพื อการด่าเนินการเกี ยวกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ            
มีประสิทธิภาพ 



๒๘ 

 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  ประชาชนทุกคนในต่าบลไพรขลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ       
ครอบครัวและชุมชน 
  ๒.๒  จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม 
  ๒.๓  จัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส่าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  
  ๒.๔  จัดตั งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในต่าบลไพรขลา 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  เป็นการพัฒนาเกี ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๓.๒  ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมด้านการกีฬา 
  ๓.๓  จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 การด่าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท่าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ น  องค์การบริหารส่วนต่าบลได้
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การออกก่าลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เด็กและสตรี  รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ
ไข้เลือดออก โดยการจัดซื อน ่ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื อก่าจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค   จัดหา
วัคซีนเพื อป้องกันโรคระบาด  โครงการอาหารปลอดภัย    
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพื อให้การบริการด้านการควบคุมโรคติดต่อทั งในคนและสัตว์ได้ทั วถึงและมีระสิทธิภาพ 
  ๑.๒  เพื อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สุขภาพของตนเองและคราอบครัว 
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  ประชาชนทุกคนในต่าบลไพรขลามีสุขภาพอนามัยที ดี 

 ๒.๒  ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั งชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัวเพิ มขึ น 

 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ทั งในคนและสัตว์ 
  ๓.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ให้
โรงเรียนในพื นที ต่าบลทุกโรง จัดตั งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  สนับสนุนวัสดุสื อการเรียนการสอน  สนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพื อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  จริยธรรม  หรือ
นันทนาการการศึกษา  และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน   ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ น ส่งเสริมท่านุบ่ารุงศาสนาและจัดประเพณีในวันส่าคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัด
ประเพณีรดน ่าด่าหัวผู้สูงอายุ  ลอยกระทง  และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพื อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที ดี มีจิตส่านึกที ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดี ของต่าบลให้อยู่สืบต่อไป 
  ๑.๒  เพื อให้เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 



๒๙ 

 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส่านึกที ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
อันดีงามของประชาชน 
  ๒.๒  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับ ทั งในและนอกระบบอย่างทั วถึง 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ น ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๓.๒  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรม และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื อเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยน่าหลักการ
ของรัฐบาลมาปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื นที รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต่าบลไพร
ขลา  และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร  เพื อให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท่ามีรายได้ในหมู่บ้านและต่าบลของเรา  
เพื อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ งตนเองได้ในอนาคต  การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต่าบลไพร
ขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพื อสีข้าวสารที เป็นข้าวหอมมะลิและจ่าหน่าย  
ซึ งเป็นสินค้าหนึ งต่าบลหนึ งผลิตภัณฑ์ของต่าบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื อให้กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท่าปุ๋ยอินทรีย์เพื อใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  และน่ามาแปรรูปเป็นข้าวสาร
ปลอดสารพิษต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื นที ต่าบลไพรขลาในระดับหนึ ง
ส่งเสริมและให้ความรู้เกี ยวกับการท่าปุ๋ยอินทรีย์  ส่งเสริมกิจกรรมลานค้าชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ   
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพื อส่งเสริมและสนับสนุนการท่าการเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
  ๑.๒  เพื อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม  เพื อเพิ มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๑.๓  เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวภายในต่าบล 
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  ด่าเนินการท่าการเกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสานทุกหมู่บ้าน 
  ๒.๒  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ตั งแต่ หมู่ที  ๑ – ๑๒  ต่าบลไพรขลา 
  ๒.๓ ด่าเนินการจัดให้มีแหล่งท่องเที ยวภายในต่าบล 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  ส่งเสริมการท่าเกษตรอินทรีย์ภายในต่าบลทุกหมู่บ้าน 
  ๓.๒  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม โครงการด้านการประกอบอาชีพต่างๆ  
  ๓.๓  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที ยว  

 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่าเป็นทรัพยากรที มีคุณค่ามาก  ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอื นๆก็จะตามมา  องค์การ
บริหารส่วนต่าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตที สาธารณะ
ประโยชน์และปลูกป่าทดแทน  ดูแลรักษาป่า  ล่าธาร  แม่น ่าล่าคลอง   จัดให้มีโครงการก่าจัดวัชพืช  และ
โครงการก่าจัดสิ งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ   
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพื อสร้างจิตส่านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 
  ๑.๒  เพื อป้องกันการท่าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 
  ๑.๓  เพื อก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๐ 

  ๑.๔  เพื อส่งเสริมสนับสนุนการบ่าบัดน ่าเสียในชุมชน 
  ๑.๕  เพื อป้องกันการบุกรุกที สาธารณประโยชน์ 
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  พื นที ทุกหมู่บ้านในต่าบลไพรขลา 
  ๒.๒  ปลูกป่าทดแทนในที สาธารณประโยชน์และพื นที รอบๆบ้านเรือน 
  ๒.๓  จัดท่าแนวเขตรอบที สาธารณประโยชน์เพื อป้องกันการบุกรุก 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  ส่งเสริมการดูแลป้องกันและบ่ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 
  ๓.๒  ส่งเสริมการก่าจัดขยะมูลฝอย และสิ งปฏิกูล 
  ๓.๓  ส่งเสริมการบ่าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 

๗.  การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต่าบลได้จัดส่งพนักงานส่วนต่าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล

เข้ารับการอบรม  เพื อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ มพูนประสิทธิภาพในการท่างาน  ได้อ่านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที มีติดต่อประสานงานโดยขยายเวลาท่างานพักเที ยงและวันเสาร์ -อาทิตย์  บริการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต่าบล  
ส่งเสริมประชาคม 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพื อพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื อง 

๑.๒.  เพื อเพื อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และอื นๆ เพื อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

๑.๓  เพื อเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกับ 
อบต. 
  ๑.๔  เพื อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที มีต่อองค์การบริหารส่วนต่าบล 
  ๑.๕  เพื อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต่าบลมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานที ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เป้าหมาย 
  ๒.๑  พื นที ทุกหมู่บ้านในต่าบลไพรขลา 
  ๒.๒  บุคากรในองค์การบริหารส่วนต่าบลไพรขลา 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 

 ๓.๑  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื อให้การบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๒  พัฒนาปรับปรุงสถานที ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื องมือเครื องใช้ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓.๔  การให้บริการประชาชนทั งในและนอกส่านักงาน อ่านวยความสะดวกให้ผู้ที มาติดงาน
รวมทั งเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 
 

 



๓๑ 

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

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

ท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

- เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และกา
รองเที่ยว 

- เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
- เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- เพ่ือพัฒนาคน และสังคม สูก่ารยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
- เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงบริเวณชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategies) 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้าง

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

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และกา
รองเที่ยว 

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒.๓ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 



๓๒ 

๒.๔ ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
๒.๕ พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 
๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๒.๗ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และกา
รองเที่ยว 

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการค้า 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 
๓.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม 
๓.๒ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
๓.๓ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
๓.๔ พัฒนาแหล่งน้้าและระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๕ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี 

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 การเข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้าน

แรงงาน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

๕.๑ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชนชายแดน 
๕.๒ ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนว

ชายแดน 
๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
ยุทธศำสตรท์ี่  1  ยุทธศำสตรด์้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
       แนวทางที่ 1 แนวทางการพฒันาขุดลอกหนองน ้า ก่อสร้าง  
ก้ไข ปญัหาการขาดแคลนน ้า  กอสร้างสถานีโรงสูบน ้า

11 2,684,500 11 2,684,500 11 2,684,500 33 8,053,500

      แนวทางที่  2 แนวทางการพฒันาบ้ารุงรักษาระบบประปา 6 1,635,000 6 1,635,000 6 1,635,000 18 4,905,000

     แนวทางที่  3  แนวทางการพฒันาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 
 บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน ้า  ถนน

52 21,123,500 52 21,123,500 52 21,123,500 156 63,370,500

     แนวทางที่ 4 แนวทางการพฒันาติดตั งและซ่อมแซมไฟฟา้ 
ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  ติดตั งหม้อแปลงไฟฟา้สาธารณะ

2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 6 6,000,000

รวม 71 27,443,000   71 27,443,000   71 27,443,000   213 82,329,000     
ยุทธศำสตรท์ี่  2  ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำคน และสังคม
     แนวทางที่  1  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
 ประชาสัมพนัธ ์ จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั  สร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ใหก้าร
สงเคราะห์

46 4,125,000 46 4,125,000 46 4,125,000 138 12,375,000

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
     แนวทางที่ 1 แนวทางการพฒันา อบรมใหค้วามรู้  
ประชาสัมพนัธ ์รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน จัดซื อ จัดหา จัดตั ง

15 1,130,000 15 1,130,000 15 1,130,000 45 3,390,000

ยุทธศำสตรท์ี่  4  ยุทธศำสตร ์ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  
ศำสนำและวัฒนธรรม

     แนวทางที่  1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม  สนับสนุน
การศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีทอ้งถิ่น  ศาสนาและ
ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น จัดหา จัดซื อ  สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง

47 10,727,000 47 10,727,000 47 10,727,000 141 32,181,000

ยุทธศำสตร์

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ. 2560-2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไพรขลำ อ ำเภอชุมพลบรุ ีจังหวัดสุรนิทร์

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี
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จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
ยุทธศำสตร์

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

ยุทธศำสตรท์ี่  5  ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
     แนวทางที่  1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมอาชีพและใหแ้ก่
ประชาชน

23 4,375,000 23 4,375,000 23 4,375,000 69 13,125,000

ยุทธศำสตรท์ี่  6  ยุทธศำสตร ์ กำรพัฒนำทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

     แนวทางที่ 1 แนวทางการพฒันา แผนงานพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  
ก่อสร้าง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซื อ

28 4,225,000 28 4,225,000 28 4,225,000 84 12,675,000

ยุทธศำสตรท์ี่  7  ยุทธศำสตร ์ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำร
บรหิำร

     แนวทางที่  1  แนวทางการพฒันา จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพนัธ ์ จัดหา จัดซื อ 
ปรับปรุง

48 6,385,000 48 6,385,000 48 6,385,000 144 19,155,000

รวม 278 58,410,000   278 58,410,000   278 58,410,000   834 175,230,000   
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก

เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 1.5 เมตร

      85,000        85,000        85,000 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ

ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

2 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง 6 เมตร  ยาว 2,000 
เมตร

110,000    110,000     110,000     ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 
กวา้ง 6 เมตร  ยาว 

2,000 เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ

ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

3 โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่  5 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง 4  เมตร ยาว  2,000 
 เมตร ลึกจากเดิม  1.5  

เมตร

    195,000      195,000      195,000 ขุดลอกคลอง  หมู่ที่  5
 กวา้ง 4  เมตร ยาว  

2,000  เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ

ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

4 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า หมู่ที่
 7

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง 6 เมตร ยาว 6,000 
เมตร

    400,000      400,000      400,000 ขุดลอกคลองส่งน ้า 
หมู่ที่ 7

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ

ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

5 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่  8 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

กวา้ง  6 ม.  ยาว 1,500 ม.
 ลึก 1.5 ม.

    130,000      130,000      130,000 จ้านวนครัวเรือนมี น ้า
ใช้อย่าง เพยีงพอ

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

6 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่  12 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
3,000  เมตร

    200,000      200,000      200,000 ขุดลอกคลอง หมู่ที่  12 สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ

ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

7 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง 6 เมตร  ยาว 2,000 
เมตร

     110,000     110,000      110,000 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 
กวา้ง 6 เมตร  ยาว 

2,000 เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ

ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

     1.1 แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้ า  ก่อสรา้ง  แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ า  ก่อสรา้งสถานีโรงสูบน้ า
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ล าดับ

ที่
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

8 โครงการขุดคลอง  หมู่ที่ 11 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

ลึกเพิ่ม 1.5 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

     412,500     412,500      412,500 ขุดคลอง  หมู่ที่ 11 สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ

ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

9 โครงการขุดลอกหนองกระจับ 
(หนองประปา) หมู่ที่ 12

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พื นที่ 21 ไร่ ลึก 1.5 เมตร      300,000     300,000      300,000 ขุดลอกหนองกระจับ สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

10 โครงการขุดลอกหนองน ้าประปา 
 หมู่ที่  6

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

4 ไร่ ลึก 1.5 เมตร      312,000      312,000     312,000 หนองน ้าประปา  หมู่ที่
  6 ลึกเพิ่ม 1.5 เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ

ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา/

11 โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่  9 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง  10  เมตร ยาว  
2,000  เมตร

     430,000      430,000     430,000 ขุดลอกคลอง  หมู่ที่  9 สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ

ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า

อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ
หมู่ที่ 1-12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้ใช้น ้า

อย่างสะอาดถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

2 โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 
12

เพื่อใหป้ระชาชนทกุหมู่บา้น
มีน ้าสะอาดใช้อย่างทั่วถึงกัน

ระยะทาง  2,000  เมตร 300,000 300,000 300,000 ขยายเขตประปา หมู่ที่
 12

ประชาชนได้มีน ้าใช้อย่าง
พอเพยีง

ส่วนโยธา

3 โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

ระยะทาง 700 เมตร 105,000 105,000 105,000 ขยายเขตประปา หมู่ที่
 3 ระยะทาง 700 เมตร

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

4 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

หมู่ที่ 5 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่ที่ 5

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

5 โครงการผลิตน ้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทติย์ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

หมู่ที่ 6 100,000 100,000 100,000 ผลิตน ้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทติย์

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

6 โครงการจัดซื อเคร่ืองกรองน ้าด่ืม
ประจ้าหมู่บา้น  หมู่ที่  3

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน 1 เคร่ือง 30,000 30,000 30,000 เคร่ืองกรองน ้าด่ืมหมู่ที่
 3 จ้านวน 1 เคร่ือง

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

      1.2 แนวทางการพัฒนาบ ารงุรกัษาระบบประปา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางทอ่ระบายน ้าพร้อม

บอ่พกั หมู่ที่ 1
เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ทอ่ขนาด 80 ซม. ระยะทาง
 200 เมตร

500,000 500,000 500,000 ทอ่ระบายน ้าพร้อม
บอ่พกัระยะทาง 200 

เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าตัว U  หมู่ที ่2

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 300 เมตร 600,000 600,000 600,000 รางระบายน ้า
ระยะทาง 300 เมตร

สามารถระบายน ้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าตัว U พร้อมฝาปิด หมู่ที ่3

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 300 เมตร 600,000 600,000 600,000 รางระบายน ้า
ระยะทาง 300 เมตร

สามารถระบายน ้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

4 โครงการรางระบายน ้าตัว U มี
ฝาปดิพร้อมบอ่พกั จากบา้นนาย
สมชาย ถึงบา้น นายบญุทนั  ใจ
มั่น หมู่ที่ 4

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 200 เมตร 400,000 400,000 400,000 รางระบายน ้าตัว U 
ระยะทาง 200 เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
หมู่ที่  5

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 400  เมตร

500,000 500,000 500,000 รางระบายน ้า หมู่ที่  5
 กวา้ง 0.40 ลึก 0.40 
เมตร ยาว 2,000  

เมตร

สามารถระบายน ้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 8

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  5  เมตร  ยาว  150 
 เมตร

300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. กวา้ง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 9

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  5  เมตร  ยาว  200 
 เมตร

500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. กวา้ง 5 
เมตร ยาว 2000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

      1.3 แนวทางการพัฒนาก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม  บา้รงุรกัษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน ้า  ถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื นฐาน

ล้าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ล้าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

8 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 11

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

400,000 400,000 400,000 ถนนดินลงหนิคลุก
ระยะทาง 3,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 12

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. กวา้ง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

10 โครงการปรับเกรดผิวจราจร เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 1

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร

600,000 600,000 600,000 ถนน คสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

12 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก  หมู่ที่ 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 7 เมตร ยาว 800 
เมตร

500,000 500,000 500,000 ถนนดินลงหนิคลุก
กวา้ง 7 เมตร ยาว 

800 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

13 โครงการรางระบายน ้า หมู่ที่ 4 เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 200 เมตร 400,000 400,000 400,000 รางระบายน ้า หมู่ที่ 4 มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ตัว U หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 300 เมตร 500,000 500,000 500,000 รางระบายน ้าตัว U 
ระยะทาง 300 เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย หมู่
ที่ 8

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 150 เมตร 300,000 300,000 300,000 รางระบายน ้า
ระยะทาง 150 เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

16 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก  หมู่ที่  8

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000  ม. 400,000 400,000 400,000 ถนนดินลงหนิคลุก 
กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000

  ม.

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

17 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก  หมู่ที่  9

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  8 เมตร  ยาว  3,000
  เมตร

500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. กวา้ง 8 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ล้าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

18 โครงการวางทอ่ระบายน ้าเสีย
ออกจากหนองตาซอมลงล้า
พลับพลา หมู่ที่ 10

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ทอ่ขนาด 80 ซม. ระยะทาง
 400 เมตร

320,000 320,000 320,000 ทอ่ระบายน ้ายาว 400 
เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

19 โครงการฝังทอ่จากศาลา
ประชาคม – หนองกระจับ 
(หนองประปา)

เพื่อการส่งน ้าท้าการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ขนาด 60 ซม. ยาว 1,500 
เมตร

300,000 300,000 300,000 ทอ่ส่งน ้าขนาด 60 ซม.
 ยาว 1,500 เมตร

สามารถส่งน ้า เพื่อ
การเกษตร อุปโภคและ
บริโภคอย่างมีประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ตัว U หมู่ที่ 1

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 300 เมตร 600,000 600,000 600,000 รางระบายน ้าตัว U 
ระยะทาง 300 เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

21 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 1

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

ระยะทาง 2,000 เมตร 278,000 278,000 278,000 ถนนดินลงหนิคลุก
ระยะทาง 2,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 
เมตร

700,000 700,000 700,000 ถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

23 โครงการก่อสร้างขยายผิวทาง 
คสล. หมู่ที่  2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กว้าง 1 เมตร ยาว 140
 ม. (ข้างละ 70 ม.)

250,000 250,000 250,000 ไหล่ถนน คสล. ยาว  
140  เมตร

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

24 โครงการก่อสร้างลูกระนาด 
ชะลอความเร็ว หมู่ที่ 2

เพื่อบงัคับใหผู้้ขับขี่รถลด
ความเร็วลงขณะขับผ่าน

จ้านวน 10 จุด 20,000 20,000 20,000 ลูกระนาดชะลอ
ความเร็วจ้านวน 10 จุด

สามารถบงัคับใหผู้้ขับขี่รถ
ลดความเร็วลงขณะขับผ่าน
ก่อใหเ้กิดความปลอดภยัใน

ส่วนโยธา

25 โครงการวางทอ่ระบายน ้า  หมู่ที่ 
 2

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

จ้านวน 3 จุด 30,000 30,000 30,000 ทอ่ระบายน ้า จ้านวน 
3 จุด

สามารถระบายน ้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

26 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

247,000 247,000 247,000 ถนนดินลงหนิคลุก 
หมู่ที่ 3 กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

27 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง  หมู่ที่  3

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

192,000 192,000 192,000 ถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่
 3 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 4

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร

600,000 600,000 600,000 ถนน คสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

29 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 4

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 8 เมตร ยาว  800 
เมตร

282,000 282,000 282,000 ถนนดินลงหนิคลุก 
หมู่ที่ 4

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

30 โครงการเสริมสร้างถนนดิน  หมู่
ที่ 4

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 8 เมตร ยาว  800 
เมตร

192,000 192,000 192,000 ถนนดิน  หมู่ที่ 4 ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

31 โครงการวางทอ่ระบายน ้า หมู่ที่ 5 เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ขนาด 40 x 100  เมตร  
จ้านวน  9  จุด  จุดละ  12 

 ทอ่น

60,000 60,000 60,000 ทอ่ระบายน ้า หมู่ที่ 5 
ขนาด 40 x 100 ม.

สามารถระบายน ้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

32 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 5

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

494,000 494,000 494,000 ถนนดินลงหนิคลุก 
หมู่ที่ 5

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

33 โครงการวางทอ่ลอดถนนลาดยาง
  หมู่ที่  5

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ขนาด  100 x 100  เมตร 
 จ้านวน  3  จุด

90,000 90,000 90,000 ทอ่ลอดถนนลาดยาง 3
  จุด

สามารถระบายน ้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

34 โครงการวางทอ่น ้าเข้าหนองต่ิง
ดาว หมู่ที่ 5

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ทอ่ขนาด 100 ซม. จ้านวน
 15 ทอ่น

20,000 20,000 20,000 ทอ่น ้าเข้าหนองต่ิงดาว สามารถระบายน ้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

35 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก  หมู่ที่ 6

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

494,000 494,000 494,000 ถนนดินลงหนิคลุก  
หมู่ที่ 6

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

36 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง หมู่ที่ 6

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

384,000 384,000 384,000 ถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่
 6

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

37 โครงการวางทอ่ระบายน ้าพร้อม
บอ่พกั หมู่ที่ 6

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ยาว 2,000 เมตร 700,000 700,000 700,000 ทอ่ระบายน ้าพร้อม
บอ่พกั หมู่ที่ 6

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

38 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 7

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
1,500 เมตร

375,500 375,500 375,500 ถนนดินลงหนิคลุก 
หมู่ที่ 7

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562
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รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

39 โครงการถนนลงหนิคลุก  หมู่ที่  7 เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
1,500 เมตร

370,000 370,000 370,000 ถนนลงหนิคลุก  หมู่ที่ 
 7

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

40 โครงการวางทอ่ระบายน ้าพร้อม
บอ่พกั  หมู่ที่  8

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ยาว  300  ม. 500,000 500,000 500,000 ทอ่ระบายน ้ายาว  300
  ม.

สามารถระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

41 โครงการวางทอ่ส่งน ้า หมู่ที่ 8 เพื่อการส่งน ้าท้าการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ขนาด 60 ระยะทาง 1,500 
เมตร

350,000 350,000 350,000 ทอ่ส่งน ้า หมู่ที่ 8 สามารถส่งน ้า เพื่อ
การเกษตร อุปโภคและ
บริโภคอย่างมีประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

42 โครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่
 9

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 8 เมตร สูง 30 ซม. 
ยาว 2,000 เมตร

350,000 350,000 350,000 ถนนดิน กวา้ง 8 เมตร
 ยาว 2,000 ม.

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

43 โครงการรางระบายน ้า  หมู่ที่ 10 เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ยาว 1,000 เมตร 75,000 75,000 75,000 รางระบายน ้ายาว 
1,000 เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

44 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง หมู่ที่ 10

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กว้าง 5 เมตร  ยาว  
1,000 เมตร

250,000 250,000 250,000 ถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่
 10

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

45 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก  หมู่ที่ 10

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กว้าง 5 เมตร  ยาว  
1,000 เมตร

350,000 350,000 350,000 ถนนดินลงหนิคลุก  
หมู่ที่ 10

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

46 โครงการสร้างฝาปดิรางระบาย
น ้า หมู่ที่ 10

เพื่อความปลอดภยัและ
ระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 1,000 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ฝาปดิรางระบายน ้า 
ระยะทาง 1,000 เมตร

มีความปลอดภยัและระบาย
น ้าอย่างมีประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ตัว U หมู่ที่ 11

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ยาว 300 เมตร 600,000 600,000 600,000 รางระบายน ้าตัว U 
ยาว 300 เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 11

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว 200  
เมตร

300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.กวา้ง 6 
เมตร ยาว 200 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

49 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
ลูกรัง หมู่ที่ 12

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

300,000 300,000 300,000 ถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว
 2,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา
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50 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก หมู่ที่ 12

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

350,000 350,000 350,000 ถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว
 2,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

51 โครงการรางระบายน ้าตัว U  
หมู่ที่ 12

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 2,000 เมตร 600,000 600,000 600,000 รางระบายน ้ายาว 
2,000 เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

52 โครงการฝังทอ่มุดจากหนอง
เกาะถึงหนองกระจับ

เพื่อการส่งน ้าท้าการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ขนาด 60 ระยะทาง 2,000 
 เมตร

500,000 500,000 500,000 ทอ่มุดขนาด 60 
ระยะทาง 2,000  เมตร

สามารถส่งน ้า เพื่อ
การเกษตร อุปโภคและ
บริโภคอย่างมีประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่งด้วย

พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อใหป้ระชาชนมีทางเลือก
ในการใช้ไฟฟา้และรู้จักใช้
อย่างประหยัด

หมู่ที่ 1-12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่งด้วย
พลังงานแสงอาทติย์

ประชาชนมีทางเลือกในการ
ใช้ไฟฟา้และรู้จักใช้อย่าง
ประหยัด

ส่วนโยธา

2 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสวา่งทั่วถึง

หมู่ที่ 1-12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟา้ส่องสวา่งทั้ง 12
 หมู่

ประชาชนในหมู่บา้นได้มี
ไฟฟา้แสงสวา่งใช้อย่างทั่วถึง
กัน

ส่วนโยธา/
กฝภ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

      1.4  แนวทางการพัฒนาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญ

ของชาติ
 - เพื่อใหก้ารปลูกฝังค่านิยม
 อุดมการณ์ ความจงรักภกัดี
 การปกปอ้งและเทดิทนู
สถาบนัส าคัญของชาติ อันมี
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ใหด้ ารงคง
อยู่มั่นคงวฒันาสถาพรสืบไป

กิจกรรมปกปอ้งสถาบนัฯ 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมปกปอ้ง
สถาบนัฯ

ประชาชนทกุหมู่เหล่ามี
ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
เสริมสร้างความมั่นคงแก่
ประเทศชาติและด าเนินชีวติ
ในหลักธรรมทางศาสนา 
และตามแนวทางในพระ
บรมราโชวาท

ส านักปลัด

2 โครงการจัดประชุมชาคม
หมู่บา้น/ต าบล

เพื่อใหป้ระชาชนได้เสนอ
ความคิดเหน็และความ
ต้องการของชุมชน

 - ประชุมประชาคมหมู่บา้น
 ม.1-12
 - ประชุมประชาคมต าบล

60,000 60,000 60,000 ทราบปญัหาและได้รับ
ความคิดเหน็และ
ความต้องการของ
ประชาชน

ประชาชนได้เสนอความ
คิดเหน็และความต้องการ
ของชุมชน

ส านักปลัด

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ในงานรัฐพธิต่ีางๆ (วนัที่  12  
สิงหาคม/วนัที่  23  ตุลาคม  
และวนัที่  5  ธนัวาคม)

เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติฯ
 แด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัและ
พระบรมราชินีนาถ

3  คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 3  คร้ัง/ปี สามารถแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีที่ชาวชุมพลบรีุมี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัและ
พระบรมราชินีนาถ

ส านักปลัด/ที่
ท าการ
ปกครอง

อ าเภอชุมพล
บรีุ

4 อุดหนุนโครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
ตามภารกิจของเหล่ากาชาด
อ าเภอชุมพลบรีุ

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
อ าเภอชุมพลบรีุ

จ านวน  1  คร้ัง 20,000 20,000 20,000 จ านวน  1  คร้ัง สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดอ าเภอชุมพลบรีุ

ส านักปลัด/
เหล่ากาชาด
อ าเภอชุมพล

บรีุ

5 อุดหนุนโครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
ตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวดัสุรินทร์

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวดัสุรินทร์

จ านวน  1  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 จ านวน  1  คร้ัง สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวดัสุรินทร์

ส านักปลัด/
เหล่ากาชาด

จังหวดัสุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

      แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  สรา้งความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ใหก้ารสงเคราะห์
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

6 โครงการจัดซ้ือหม้อต้มน้ าสแตน
เลส

 -เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพร
ขลา
 - เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

หม้อต้มน้ า  แสตนเลส
จ านวน 1 อัน

10,000 10,000 10,000 หม้อต้มน้ าแสตนแลส 
1 อัน

 -ใช้ในกิจการ อบต.ไพรขลา
 -เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

7 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้แถวพกัคอย  -เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพร
ขลา

เก้าอี้แถวพกัคอย จ านวน 2
 ชุด

30,000 30,000 30,000 เก้าอี้แถวพกัคอย 
จ านวน 2 ชุด

 -ใช้ในกิจการ อบต.ไพรขลา ส านักปลัด

8 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ + เก้าอี้
ส านักงาน

 -เพื่อใช้ในส านักงาน อบต.
ไพรขลา

โต๊ะ+เก้าอี้ส านักงาน
จ านวน 3 ชุด

30,000 30,000 30,000 โต๊ะ/เก้าอี้ส านักงาน
จ านวน 3 ชุด

 -ใช้ในส านักงาน อบต.ไพร
ขลา

ส านักปลัด

9 โครงการปรับปรุง สนง. อบต.
ไพรขลา

 -เพื่อปรับปรุงส านักงาน 
อบต.ไพรขลา

จ านวน 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แหง่  - สนง.อบต.ไพรขลามี
ทศันียภาพอันสวยงาม

ส านักปลัด

10 โครงการจัดซ้ือวสัดุ ส านักงาน  -เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพร
ขลา

ต าบลไพรขลา 200,000 200,000 200,000 มีวสัดุ ส านักงานใช้ใน
แต่ละส่วน

มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
อย่างเพยีงพอ

ส านักปลัด

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
จัดเก็บข้อมูล  จปฐ.

เพื่อใหก้ารจัดเก็บข้อมูล
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

หมู่ที่ 1-12 30,000 30,000 30,000 การเก็บข้อมูลได้ 100 
เปอร์เซ็น

การเก็บข้อมูลเปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อย

ส านักปลัด

12 โครงการสงเคราะหผู้์สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมี
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

หมู่ที่  1-12 800,000 800,000 800,000 ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และ
มีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุในต าบลได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และมีความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

13 โครงการสงเคราะหผู้์พกิาร เพื่อใหผู้้พกิารในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมีความ
เปน็อยู่ดีขึ้น

หมู่ที่  1-12 250,000 250,000 250,000 ผู้พกิารในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และ
มีความเปน็อยู่ดีขึ้น

ผู้พกิารในต าบลได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และมีความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

14 โครงการสงเคราะหผู้์ปว่ยติดเชื้อ
เอดส์

เพื่อใหป้ว่ยเอดส์ในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมี
ความเปน็อยู่ดีขึ้น

หมู่ที่  1-12 60,000 60,000 60,000 ผู้ปว่ยเอดส์ในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่
และมีความเปน็อยู่ดีขึ้น

ผู้ปว่ยเอดส์ในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมีความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

15 โครงการสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมี
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

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

ผู้ด้อยโอกาสในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมีความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

16 โครงการพฒันาภาคีเครือข่าย
ปอ้งกันปญัหาเอดส์และเยาวชน

เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
เอดส์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

หมู่ที่  1-12 30,000 30,000 30,000 ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาเอดส์ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่

สามารถปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาเอดส์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ส านักปลัด

17 โครงการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกแก่คนพกิารและ
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกแก่คนพกิาร
และผู้สูงอายุ

หมู่ที่  1-12 50,000 50,000 50,000 อ านวยความสะดวก
แก่คนพกิารและ
ผู้สูงอายุ

สามารถส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกแก่คนพกิาร
และผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

18 โครงการส่งเสริมพฒันาสตรีและ
ครอบครัว

เพื่อส่งเสริมพฒันากลุ่มสตรี
และครอบครัวในพื้นที่ต าบล
ไพรขลา

หมู่ที่  1 – 12 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมพฒันากลุ่ม
สตรีและครอบครัว

สามารถส่งเสริมพฒันากลุ่ม
สตรีและครอบครัวในต าบล
ไพรขลา

ส านักปลัด

19 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บา้นพกัอาศัยผู้สูงอายุ

เพื่อซ่อมแซมบา้นพกัของ
ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล

หมู่ที่  1 – 12 30,000 30,000 30,000 ซ่อมแซมบา้นพกัของ
ผู้สูงอายุ

สามารถซ่อมแซมบา้นพกั
ของผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลได้

ส านักปลัด

20 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บา้นพกัอาศัยผู้พกิาร

เพื่อซ่อมแซมบา้นพกัของผู้
พกิารที่ขาดคนดูแล

หมู่ที่  1 – 12 30,000 30,000 30,000 ซ่อมแซมบา้นพกัของ
ผู้พกิาร

สามารถซ่อมแซมบา้นพกั
ของผู้พกิารที่ขาดคนดูแลได้

ส านักปลัด

21 โครงการเยาวชนสัมพนัธ์ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ 
ศาสน์กษตัริย์และส่งเสริม
ระเบยีบวนิัยเพิ่มพนูความรัก
สามัคคีฯ ของคนในชาติ

เด็ก – เยาวชน 
ในเขต อบต.ไพรขลา
จ านวน  300  คน

100,000 100,000 100,000 เด็ก – เยาวชนมี
อุดมการณ์ชาติ ศาสน์
กษตัริย์และส่งเสริม
ระเบยีบวนิัยเพิ่มพนู
ความรักสามัคคีฯ ของ

สามารถปลูกฝังอุดมการณ์
ชาติ ศาสน์กษตัริย์และ
ส่งเสริมระเบยีบวนิัยเพิ่มพนู
ความรักสามัคคีฯ ของคนใน
ชาติ

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบรีุ

22 โครงการหมู่บา้นชุมชนและ
มวลชนสัมพนัธพ์ฒันา

เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนและพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชน

ชุมชนในเขตพื้นที่ต าบล
ไพรขลา

50,000 50,000 50,000 มีการพฒันาหมู่บา้น/
ชุมชน

ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนและพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชน

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบรีุ

23 โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี

เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักถึง
ปญัหาสังคมที่เกิดขึ้นและ
หาทางปอ้งกันแก้ไข

ประชาชนในเขตพื้นที่  
ต าบลไพรขลา

30,000 30,000 30,000 ประชาชนตระหนักถึง
ปญัหาสังคมที่เกิดขึ้น
และหาทางปอ้งกัน
แก้ไข

ประชาชนตระหนักถึง
ปญัหาสังคมที่เกิดขึ้นและ
หาทางปอ้งกันแก้ไข

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบรีุ

24 โครงการส่งเสริมความรู้เร่ืองยา
เสพติดและการจราจรใน
สถานศึกษา

ใหค้วามรู้ เสริมเทคนิคเพิ่ม
ทกัษะในการด ารงชีวติให้
ปลอดภยั

เด็ก-เยาวชน  ในสถานศึกษา
ในเขต อบต.ไพรขลา

30,000 30,000 30,000 ทกัษะในการด ารงชีวติ
ใหป้ลอดภยั

สามารถใหค้วามรู้ เสริม
เทคนิค เพิ่มทกัษะในการ
ด ารงชีวติใหป้ลอดภยั

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบรีุ
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25 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพฒันาสตรีและครอบครัว

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพฒันาสตรีและครอบครัว

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การพฒันาสตรีและ
ครอบครัว

สามารถส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการพฒันาสตรีและ
ครอบครัว

ส านักปลัด
อบต.

26 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใหก้ับ
ครอบครัว

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมกิจกรรมใหก้ับ
ครอบครัว

สามารถส่งเสริมกิจกรรม
ใหก้ับครอบครัวได้

ส านักปลัด 
อบต.

27 อุดหนุนโครงการกองทนุ
สวสัดิการชุมชนต าบลไพรขลา

เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ของคณะกรรมการ สมาชิก
กองทนุสวัสดิการชุมชนต าบล
ไพรขลา ตามแนวทางและ
หนงัสือส่ังการ หรือกอ่สร้าง
ส านกังานเพื่อประสานงานของ
คณะกรรมการและสมาชิก

จ านวน 1 กองทนุ 100,000 100,000 100,000 กองทนุสวสัดิการ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ท าใหก้องทนุสวัสดิการชุมชนมี
ความเข้มแข็ง คนในชุมชนมี
ลักประกนัและความมั่นคงด้าน
สวัสดิการ และมสี านกังานเพื่อ
ประสานงานของ
คณะกรรมการและสมาชิก

ส านักปลัด

28 โครงการจัดต้ังศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

 -เพื่อจัดต้ังศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

จ านวน 1 แหง่

100,000 100,000 100,000 มีศูนย์พฒันาคุณภาพ
ชีวติและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุจ านวน 
1 แหง่

 -มีศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

29 โครงการมหาดไทย หว่งใย ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ

เพื่อเปน็การเตรียมความ
พร้อมกรณีประเทศไทยจะ
ก้าวเข้าสู่การเปน็สังคม
ผู้สูงอายุ

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ต าบลไพรขลามีความ
พร้อมเข้าสู่การเปน็
สังคมผู้สูงอายุ

สามารถเตรียมความพร้อม
กรณีประเทศไทยจะก้าวเข้า
สู่การเปน็สังคมผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

30 โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทนุสวสัดิการ
ชุมชนต าบลไพรขลา

เพื่อพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการ สมาชิกกองทนุ
สวัสดิการชุมชนต าบลไพรขลา 
ตามแนวทางและหนงัสือส่ังการ
 หรือกอ่สร้างส านกังานเพื่อ
ประสานงานของ
คณะกรรมการและสมาชิก

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 มีส านักงานเพื่อ
ประสานงานของ
คณะกรรมการและ
สมาชิก

สามารถพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการ สมาชิกกองทนุ
สวัสดิการชุมชนต าบลไพรขลา 
ตามแนวทางและหนงัสือส่ังการ
 หรือกอ่สร้างส านกังานเพื่อ
ประสานงานของ
คณะกรรมการและสมาชิก

ส านักปลัด

31 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับความเดือดร้อนจากภยั
แล้งและภยัพบิติั

หมู่ที่  1-12       50,000        50,000        50,000 ช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ต าบลไพรขลา
ได้

สามารถช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ต าบลไพรขลาได้

ส านักปลัด
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32 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับความเดือดร้อนด้าน
การเกษตร

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบทางด้าน
การเกษตร เช่น โรคไหม้คอ
รวง และหนอนกอ ที่เกิด
กับข้าวของเกษตรกร

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

สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบทางด้าน
การเกษตร เช่น โรคไหมค้อรวง
 และหนอนกอ ที่เกดิกบัข้าว
ของเกษตรกร

ส านักปลัด

33 โครงการฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

เพื่อใหส้มาชิก อปพร. ได้
ทบทวนความรู้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบด้วยความ
รวดเร็ว

1  คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 อปพร. ได้ทบทวน
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ

สมาชิก อปพร. ได้ทบทวน
ความรู้ในการช่วยเหลือผู้
ประสบด้วยความรวดเร็ว

ส านักปลัด/
ปอ้งกันฯ

34 โครงการกู้ชีพ-กู้ภยั (FR) ต าบล
ไพรขลา

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภยั (FR) 
อบต.ไพรขลา

อบต.ไพรขลา 500,000 500,000 500,000 มีการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

สามารถบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด 
อบต.

35 โครงการใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด
 การจราจร การปอ้งกัน
อาชญากรรม

เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนและลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

จ านวน  1  คร้ัง 30,000 30,000 30,000 สามารถปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
และลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

สามารถปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนและลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด

ส านักปลัด/
ปอ้งกันฯ

36 โครงการซักซ้อมการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

จ านวน  2  คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 เตรียมความพร้อมใน
การปอ้งกันและ
บรรเทาภยั

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปอ้งกันและบรรเทาภยั

ส านักปลัด/
ปอ้งกันฯ

37 โครงการจัดซ้ือกรวยจราจร  -เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพร
ขลา
 - เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

กรวยจราจร
จ านวน  20  อัน

20,000 20,000 20,000 มีกรวยจราจร จ านวน 
 20  อัน

 -ใช้ในกิจการ อบต.ไพรขลา
 -เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

38 โครงการจัดซ้ือเส้ือสะทอ้นแสง 
อบต.ไพรขลา

 -เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพร
ขลา
 - เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

เส้ือสะทอ้นแสง
จ านวน  20  ตัว

30,000 30,000 30,000 มีเส้ือสะทอ้นแสง
จ านวน  20  ตัว

 -ใช้ในกิจการ อบต.ไพรขลา
 -เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด
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39 โครงการจัดซ้ือกระบองไพ
กระพริบ อบต.ไพรขลา

 -เพื่อใช้ในกจิการ อบต.ไพรขลา
 - เพื่อใหเ้กดิประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

กระบองไฟกระพริบ
จ านวน  20  อัน

30,000 30,000 30,000 มีกระบองไฟกระพริบ
จ านวน  20  อัน

 -ใช้ในกิจการ อบต.ไพรขลา
 -เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

40 โครงการก่อสร้างฉางเก็บข้าว  
หมู่ที่  3

เพื่อใช้เก็บผลผลิตทาง
การเกษตร

จ านวน 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 ฉางเก็บข้าว  หมู่ที่  3 
จ านวน 1 แหง่

สามารถใช้เกบ็ผลผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างมคุีณภาพ

ส่วนโยธา

41 โครงการขยายหอกระจายข่าว 
หมู่ที่  8

เพื่อการส่ือสารที่ครอบคลุม
และทั่วถึง

ระยะทาง  3,000  ม. 75,000 75,000 75,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ครัวเรือน สามารถ
ส่ือสารได้อย่างทั่วถึง

สามารถส่ือสารได้
ครอบคลุมและทั่วถึง

ส่วนโยธา

42 โครงการอบรมผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับการดูแล
เอาใจใส่และมีความเปน็อยู่ที่
ดีขึ้น

หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และ
มีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุในต าบลได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และมีความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

43 โครงการติดต้ังปา้ยจราจรถนน
หน้าหมู่บา้น หมู่ 5

เพื่อความปลอดภยัของผู้ใช้
รถใช้ถนนและผู้สัญจรทกุ
ประเภท

หมู่ที่ 5 บา้นตาเฮอ 50,000 50,000 50,000 ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้
สัญจรทกุประเภทมี
ความปลอดภยั

ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้สัญจร
ทกุประเภทมีความปลอดภยั
มากขึ้น

ส่วนโยธา

44 โครงการสร้างทางลาดส าหรับผู้
พกิาร

เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พกิารหรือทพุพล
ภาพ และคนชรา

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 ผู้พกิารหรือทพุพลภาพ
 และคนชราได้รับ
ความสะดวกในการใช้
อาคาร

สามารถอ านวยความสะดวก
ในการใช้อาคารส าหรับผู้
พกิารหรือทพุพลภาพ และ
คนชรา

ส่วนโยธา

45 โครงการก่อสร้างส้วมส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร

เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พกิารหรือ
ทพุพลภาพ

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุและผู้พกิาร
หรือทพุพลภาพได้รับ
ความสะดวก

สามารถอ านวยความสะดวก
ในการใช้ส้วมใหผู้้สูงอายุ ผู้
พกิารหรือทพุพลภาพได้

ส านักปลัด/
ส่วนโยธา

46 โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร เพื่อความปลอดภยัของผู้ใช้
รถใช้ถนนและผู้สัญจรทกุ
ประเภท

หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้
สัญจรทกุประเภทมี
ความปลอดภยั

ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้สัญจร
ทกุประเภทมีความปลอดภยั
มากขึ้น

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก
เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้าน
สุขภาพ การปอ้งกันโรค

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 หมู่ที่ 1-12 ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การปอ้งกันโรค

ส านักปลัด

2 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้

เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้าน
สุขภาพ การปอ้งกันโรค

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 หมู่ที่ 1-12 ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การปอ้งกันโรค

ส านักปลัด

3 โครงการอุดหนุนสาธารธารณสุข
มูลฐาน

เพื่อสนับสนุนการบริการ
ด้านสุขภาพ

หมู่ที่ 1-12 120,000 120,000 120,000 หมู่ที่ 1-12 สามารถสนับสนุนการ
บริการด้านสุขภาพ

ส านักปลัด

4 โครงการอุดหนุนการรับบริจาค
โลหติ

เพื่อสนับสนุนการรับบริจาค
โลหติช่วยเหลือผู้ปว่ย

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 – 12

10,000 10,000 10,000 หมู่ที่ 1-12 สามารถด าเนินโครงการรับ
บริจาคโลหติได้

ส านักปลัด

5 โครงการควบคุมและปอ้งกันการ
แพร่ระบาดโรคเอดส์

เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์

หมู่ที่ 1-12 30,000 30,000 30,000 หมู่ที่ 1-12 สามารถปอ้งกันการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์

ส านักปลัด

6 โครงการจัดการขยะในชุมชน เพื่อควบคุมขยะในพื้นที่และ
ลดปญัหาขยะที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน

หมู่ที่ 1-12 50,000 50,000 50,000 หมู่ที่ 1-12 สามารถควบคุมขยะในพื้นที่
และลดปญัหาขยะที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน

ส านักปลัด

7 โครงการสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพเพิ่มเติม

เพื่อสนับสนุนการบริการ
ด้านสุขภาพ

หมู่ที่ 1-12 150,000 150,000 150,000 หมู่ที่ 1-12 สามารถสนับสนุนการ
บริการด้านสุขภาพ

ส านักปลัด/
สาธารณสุข

8 โครงการเสริมสร้างความรู้
ข่าวสารด้านสาธารณสุข

เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้ับ
ประชาชน ผ่านวทิยุชุมชน

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ
ความรู้ผ่านวทิยุชุมชน

สามารถเผยแพร่ความรู้
ใหก้ับประชาชน

ส านักปลัด

9 โครงการจัดซ้ือถังขยะประจ า
ครัวเรือน

เพื่อแก้ไขปญัหาขยะภายใน
หมู่บา้น

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 มีถังขยะในแต่ละ
หมู่บา้น

สามารถแก้ไขปญัหาขยะ
ภายในหมู่บา้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

      แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา อบรมใหค้วามรู ้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสรมิ สนับสนุน จัดซ้ือ จัดหา จัดตั้ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

10 โครงการตลาดสีเขียว ต าบลไพร
ขลา

 - เพื่อส่งเสริมและพฒันา
ตลาดสีเขียวส าหรับเปน็
ช่องทางจ าหน่ายสินค้า
ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ใน
ระยะปรับเปล่ียนและผลิตผล
เกษตรอินทรีย์วถิีพื้นบา้น
ของชุมชน
 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ใหเ้กิดการส่ือสารระหวา่ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ท าให้
เกิดความเข้า ใจและเชื่อมั่น
ในสินค้าเพิ่มขึ้น

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 มีตลาดสีเขียวส าหรับ
เปน็ช่องทางจ าหน่าย
สินค้าผลิตผลเกษตร
อินทรีย์ในต าบลและ
ได้บริโภคอาหารที่มี
คุณภาพปลอดสารพษิ

 - ประชาชนในต าบลไพร
ขลา มีตลาดสีเขียวส าหรับ
เปน็ช่องทางจ าหน่ายสินค้า
ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ใน
ต าบลและได้บริโภคอาหาร
ที่มีคุณภาพปลอดสารพษิ

ส านักปลัด

11 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และ
สนับสนุนใหชุ้มชนจัดการขยะที่
ต้นทาง พร้อมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ต้นทางทั้ง 4 ประเภท
 ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรี
ไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ
อันตราย ใหม้ีปริมาณที่ต้อง
ก าจัดลดลง

ต าบลไพรขลา 150,000 150,000 150,000 ชุมชนมีการจัดการ
ขยะที่ต้นทางทั้ง 4 
ประเภท

ประชาชนมีความรู้สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่
ต้นทางทั้ง 4 ประเภท ได้

ส านักปลัด

12 โครงการเกี่ยวกับที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้างของบอ่ขยะ

เพื่อด าเนินการก าจัดขยะให้
สอดคล้องกับโครงการ
จัดการขยะจังหวดัสุรินทร์

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 ด าเนินการก าจัดขยะ
สอดคล้องกับโครงการ
จัดการขยะจังหวดั
สุรินทร์

สามารถก าจัดขยะให้
สอดคล้องกับโครงการ
จัดการขยะจังหวดัสุรินทร์

ส านักปลัด
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

13 โครงการฝึกอบรมการใหค้วามรู้
ส าหรับชุมชนในการบ าบดัน้ าเสีย
เบื้องต้น

เพื่อใหชุ้มชนเกิดความ
ตระหนักเข้าใจถึง
ความส าคัญและความ
รับผิดชอบในการควบคุม
การบ าบดัน้ าเสียไม่ใหม้ีผล
ท าลายส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 มีการควบคุมการ
บ าบดัน้ าเสียไม่ใหม้ี
ผลท าลายส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน

ชุมชนเกิดความตระหนัก 
เข้าใจถึงความส าคัญและ
ความรับผิดชอบในการ
ควบคุมการบ าบดัน้ าเสีย
ไม่ใหม้ีผลท าลาย
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ส านักปลัด

14 โครงการติดต้ังปา้ยปอ้งกัน
อุบติัเหตุ จากการจราจรบริเวณ
ทางแยก ต.ไพรขลา

เพื่อใหป้ระชาชนผู้สันจรทราบ ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้สันจร
ทราบ และระมัดระวงั

ประชาชนผู้สันจรทราบ 
และระมัดระวงั

ส านักปลัด/
ส่วนโยธา

15 โครงการปอ้งกันโรคเลปโต
สไปโรซีส

เพื่อปอ้งกันและรณรงค์ให้
ประชาชนรู้แนวทางการ
ปอ้งกันโรคเลปโตสไปโรซีส

หมู่ที่ 1-12 50,000 50,000 50,000 จ านวน 12 หมู่บา้น ประชาชนเข้าใจและรู้จัก
แนวทางการปอ้งกันโรคเลป
โตสไปรโรซีส

ส านักปลัด
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการงานวชิาการและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งานวชิาการและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น และเพื่อพฒันา
ความรู้ด้านวชิาการและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 คร้ัง

200,000 200,000 200,000 มีการพฒันาความรู้
ด้านวชิาการและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วชิาการและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น และพฒันาความรู้
ด้านวชิาการและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

2 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น  (ตามหนังสือ ที่ สร
 023.10/1029 ลงวนัที่ 28 
มีนาคม 2559 เร่ือง โครงการ
บริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)

 - เพื่อใหม้ีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นเขต อ.
ชุมพลรี
- เพื่อเปน็สถานที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ของ องค์กรปก
คอรงส่วนทอ้งถิ่นตลอดจน
ข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและ
จ าเปน็ไวเ้ปน็หลักฐานของ
ข้อมูลศูนย์ฯ

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

องค์กรปกคอรงส่วน
ทอ้งถิ่นตลอดจน

ข้อมูลอื่น ๆ

เปน็สถานที่รวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ ของ องค์กรปกคอรง
ส่วนทอ้งถิ่นตลอดจนข้อมูล
อื่น ๆที่เกี่ยวข้องและจ าเปน็
ไวเ้ปน็หลักฐานของข้อมูล
ศูนย์ฯ

ส านักปลัด/ที่
ท าการ

ปกครอง อ.
ชุมพลบรีุ

3 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสารใหเ้ปน็
ระเบยีบ  สวยงาม

จ านวน 3 หลัง 15,000 15,000 15,000 มีตู้เหล็กเก็บวสัดุ 
อุปกรณ์อย่างเพยีงพอ

มีตู้เก็บเอกสารเพยีงพอใน
การจัดเก็บเอกสาร

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการจัดซ้ือศาลาที่พกั
ผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด 2 แหง่

เพื่อใหผู้้ปกครองมีที่พกัรอรับ
เด็กก่อนกลับบา้นอย่าง
เหมาะสมและเปน็มุมส่ือสาร
ระหวา่งครูผู้ดูแลเด็กกับ
ผู้ปกครอง

จ านวน 2 แห่ง 30,000 30,000 30,000 มีศาลาที่พกัให้
ผู้ปกครอง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีที่พกั
เพยีงพอ  สามารถใช้ส่ือสาร
ระหวา่งครูและผู้ปกครองได้

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการจัดซ้ือชั้นวางเอกสาร เพื่อจัดเก็บเอกสารใหเ้ปน็
ระเบยีบ  สวยงาม

จ านวน 6 หลัง 10,000 10,000 10,000 มีชั้นวางเอกสาร
เพยีงพอ

มีชั้นวางเอกสารเพยีงพอใน
การจัดเก็บเอกสาร

กอง
การศึกษาฯ

        แนวทางที่  1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณทีอ้งถ่ิน  ศาสนาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน จัดหา จัดซ้ือ  สรา้ง ก่อสรา้ง  ปรบัปรงุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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6 โครงการจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ  กิจกรรมต่าง ๆของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จ านวน 2 แห่ง 20,000 20,000 20,000 มีวสัดุเพยีงพอในการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่เพยีง
พอเหมาะแก่การเรียนการ
สอน

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการจัดซ้ือโพเด้ียม เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมของ อบต.

จ านวน  4  ตัว 40,000 40,000 40,000 มีอุปกรณ์ใช้งานอย่าง
เพยีงพอ

ใช้ในการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมของ อบต.

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองการศึกษาฯ 100,000 100,000 100,000 มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้
มีประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานอย่าง
เพยีงพอ

มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินใหม้ี
ประสิทธภิาพประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการ
สอน ( รายหวั ) ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ไพรขลา

เพื่อใหม้ีส่ือการเรียนการ
สอนวสัดุการศึกษา  และ
เคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก 
เหมาะสมกับเด็กแต่ละวยั

จ านวน 2 ศูนย์ 310,000 310,000 310,000 มีส่ือการเรียนการสอน
วสัดุการศึกษา  และ
เคร่ืองเล่นพฒันาการ

เด็กเพยีงพอ

มีส่ือการเรียนการสอนวสัดุ
การศึกษา  และเคร่ืองเล่น
พฒันาการเด็ก เหมาะสมกับ
เด็กแต่ละวยั

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)  โรงเรียน ใหก้ับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.ไพรขลา

เพื่อใหน้ักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เติบโตอย่างเหมาะสม

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกัดอบต.ไพรขลา จ านวน

 2 ศูนย์

392,000 392,000 392,000 เด็กเล็กในสังกัดอบต.
ไพรขลาได้รับอาหาร
เสริม ( นม )อย่าง

เพยีงพอ

เด็กเล็กในสังกัดอบต.ไพร
ขลามีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเติบโตอย่างเหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ใหก้ับนักเรียนใน
พื้นที่ต าบลไพรขลา

เพื่อใหน้ักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เติบโตอย่างเหมาะสม

โรงเรียนในพื้นที่ต าบลไพร
ขลาจ านวน 4 แหง่

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

อย่างเพยีงพอ

นักเรียนในพื้นที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเติบโต
อย่างเหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัใหก้ับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ต าบลไพรขลา

เพื่อใหน้ักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เติบโตอย่างเหมาะสมตามวยั

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในพื้นที่
 จ านวน 2 ศูนย์

1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กเล็กในสังกัดอบต.
ไพรขลาได้รับอาหาร
กลางวนัอย่างเพยีงพอ

นักเรียนในพื้นที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเติบโต
อย่างเหมาะสมตามวยั

กอง
การศึกษาฯ
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13 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัใหแ้ก่นักเรียนในพื้นที่
ต าบลไพรขลา

เพื่อใหน้ักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เติบโตอย่างเหมาะสม

โรงเรียนในพื้นที่ต าบลไพร
ขลาจ านวน 4 แหง่

2,400,000 2,400,000 2,400,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวนัอย่าง

เพยีงพอ

นักเรียนในพื้นที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเติบโต
อย่างเหมาะสมตามวยั

กอง
การศึกษาฯ

14 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นไพรขลา

เพื่อใหไ้ด้อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานและเพยีงพอกับ
จ านวนเด็ก

จ านวน  1  ศูนย์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานและได้

สัดส่วน

มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน
และเพยีงพอกับจ านวนเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

15 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัของนักเรียน

 -ศูนย์ฯ ไพรขลา
 -ศูนย์ฯโพนม่วง

200,000 200,000 200,000 มีรถรับ-ส่งนักเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นไพรขลา

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัของนักเรียนในการ
เดินทาง

กอง
การศึกษาฯ

16 โครงการพฒันาบคุลากรทาง
การศึกษา

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษาใหม้ี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 บคุลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

สามารถศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษาใหม้ี
ความรู้เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

17 โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณีประจ าปงีบประมาณ 
2560

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีทอ้งถิ่น

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 มีการอนุรักประเพณี
อันดีงามไว้

สามารถส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

18 โครงการประเพณีลอยกระทง
ต าบลไพรขลา

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้

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

อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึง
ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

19 โครงการเทศกาลงานปลาไหล
ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด
  ประจ าปงีบประมาณ   2560

เพื่อประชาสัมพนัธแ์ละ
จ าหน่ายของดีเมืองชุมพลบรีุ
 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม

ต าบลไพรขลา 400,000 400,000 400,000 ได้ประชาสัมพนัธข์อง
ดีและอนุรักษ์

ประเพณีอันดีงามไว้

ประชาสัมพนัธแ์ละและ
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม

กอง
การศึกษาฯ

20 อุดหนุนโครงการเทศกาลงาน
ปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและ
งานกาชาด ประจ าปงีบประมาณ
  2560

เพื่อประชาสัมพนัธแ์ละ
จ าหน่ายของดีเมืองชุมพลบรีุ
 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  และ
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม

จ านวน 1  คร้ัง 100,000 100,000 100,000 ได้ประชาสัมพนัธข์อง
ดีและอนุรักษ์

ประเพณีอันดีงามไว้

ประชาสัมพนัธแ์ละจ าหน่าย
ของดีเมืองชุมพลบรีุ และ
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม

กอง
การศึกษาฯ
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21 โครงการส่งเสริมงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ 
2560

เพื่อส่งเสริมและพฒันาให้
เด็กและเยาวชน ได้มีร่างกาย
 จิตใจ สติปญัญาที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

5 โรงเรียน  2  ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชน ได้ท า
กิจกรรมร่วมกันมี

สัมพนัธไ์มตรีที่ดีต่อกัน

สามารถเสริมสร้างความรู้
และทกัษะในการแสดงออก
ของเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

22 โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
ไพรขลา  ประจ าปงีบประมาณ  
2560

เพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 
ด้านของนักเรียนใหพ้ร้อม

จ านวน  2  ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กในสังกัดอบต.
ไพรขลามีพฒันาครบ

ทั้ง 4 ด้าน

ส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 
ด้านของเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.ไพรขลาใหพ้ร้อม

กอง
การศึกษาฯ

23 โครงการประเพณีบญุกองข้าว
ใหญ่และเรียกขวญัข้าว ประจ าปี
งบประมาณ  2560

เพื่ออนุรักษป์ระเพณีอันดี
งามไว้

หมู่ที่ 1-12 30,000 30,000 30,000 มีการอนุรักประเพณี
อันดีงามไว้

อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึง
ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

24 โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
สัมพนัธ ์ คร้ังที่  20 ประจ าปี
งบประมาณ  2560

เพื่อส่งเสริมการกีฬาและ
ส่งเสริมบคุลากรในหน่วยงาน
ได้ออกก าลังกาย

จ านวน  2  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 บคุลากรในหน่วยงาน
ได้เล่นกีฬามีสัมพนัธ์

ไมตรีที่ดีต่อกัน

ส่งเสริมการกีฬาและเชื่อม
สัมพนัธไ์มตรีใหก้ับบคุลากร
ในหน่วยงานได้ออกก าลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

25 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดไพรขลาเกมส์ คร้ังที่ 18 
ประจ าปงีบประมาณ   2560

เพื่อส่งเสริมการกีฬาและ
เชื่อมสัมพนัธไ์มตรีใหก้ับเด็ก 
เยาวชนประชาชนต าบลไพร
ขลา

จ านวน  1  คร้ัง 150,000 150,000 150,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้เล่นกีฬา
มีสัมพนัธไ์มตรีที่ดีต่อ

กัน

ส่งเสริมการกีฬาและเชื่อม
สัมพนัธไ์มตรีใหก้ับเด็ก
เยาวชน  และประชาชนได้
ออกก าลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

26 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ไพรขลา ประจ าปี
งบประมาณ   2560

เพื่อใหน้ักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้มีโอกาสเรียนรู้
นอกสถานที่

นักเรียนใน ศพด. ทั้ง 2 ศูนย์ 40,000 40,000 40,000 เด็กเล็กในสังกัดได้
เรียนรู้นอกสถานที่

นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กได้มีโอกาสเรียนรู้นอก
สถานที่

กอง
การศึกษาฯ

27 โครงการจัดงานประเพณีวนั
สงกรานต์รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
ประจ าปงีบประมาณ   2560

เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีอันดีงามไว้

ต าบลไพรขลา 150,000 150,000 150,000 ได้ประชาสัมพนัธข์อง
ดีและอนุรักษ์

ประเพณีอันดีงามไว้

อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึง
ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ
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28 โครงการแข่งขันกีฬามินิ
มาราธอนต าบลไพรขลา

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก  เยาวชน
ประชาชนเหน็ความส าคัญ
ในการส่งเสริมสุขภาพด้าย
การออกก าลังกายและ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยว

จ านวน 1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 มีการส่งเสริมสุขภาพ
ด้ายการออกก าลังกาย

และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธแ์หล่ง

ทอ่งเที่ยว

เด็ก  เยาวชนประชาชนเหน็
ความส าคัญในการส่งเสริม
สุขภาพด้ายการออกก าลัง
กายและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเที่ยว

กอง
การศึกษาฯ

29 อุดหนุน รร.บา้นขามโพนทนัตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงตาม
รอยพอ่

เพื่อใหผู้้เรียนได้เรียนรู้
แนวทางในการประกอบ
อาชีพเพื่อเปน็พื้นฐานในการ
ด ารงชีวติ

จ านวน 1 แหง่ 30,000 30,000 30,000 ผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90  
มีความรู้พื้นฐานใน
งานอาชีพและน าไป

ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
มีความรู้พื้นฐานในงานอาชีพ
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

กอง
การศึกษาฯ/
รร.บา้นขาม

โพนทนั

30 อุดหนุน รร.บา้นโนนตาลหนาม
แทง่ตามโครงการสนับสนุนการ
เรียนรู้ทางการเกษตรการปลูก
ผักสวนครัว

เพื่อใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ใน
การประกอบอาชีพโดยลง
มือปฏบิติัจริง

จ านวน 1 แหง่ 30,000 30,000 30,000 ผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ใน
การประกอบอาชีพได้

ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างถูกหลักการ
และเหมาะสมกับวยั

กอง
การศึกษาฯ/
รร.บา้นโนน

ตาลหนามแทง่

31 อุดหนุน รร.บา้นไพรขลาตาม
โครงการส่งเสริมพฒันาการปลูก
กล้วยน้ าวา้พนัธุป์ากช่อง 50 
เพื่อการเรียนรู้

เพื่อสร้างและพฒันาการ
ปลูกกล้วยน้ าวา้เปน็แหล่ง
เรียนรู้ใหแ้ก่นักเรียนตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้

จ านวน 1 แหง่ 35,000 35,000 35,000 ผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้และ

ทกัษะในการปลูก
กล้วยน้ าวา้พนัธุป์าก

ช่อง 50

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้

กอง
การศึกษาฯ/

รร.บา้น
ไพรขลา

32 อุดหนุน รร.บา้นโพนม่วงตาม
โครงการเล้ียงไก่พนัธุเ์นื้อ

เพื่อเพิ่มพนูองค์ความรู้ด้าน
วชิาการงานพื้นฐานอาชีพ
ใหแ้ก่นักเรียน

จ านวน 1 แหง่ 20,000 20,000 20,000 นักเรียนดูแล
บ ารุงรักษาเล้ียงไก่พนัธุ์
เนื้อ จ านวน  300 ตัว

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้พื้นฐานในงานอาชีพ
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

กอง
การศึกษาฯ/
รร.บา้นโพน

ม่วง
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33 อุดหนุน รร.บา้นโพนม่วงตาม
โครงการเล้ียงไก่พนัธุไ์ข่

เพื่อเพิ่มพนูองค์ความรู้ด้าน
วชิาการงานพื้นฐานอาชีพ
ใหแ้ก่นักเรียน

จ านวน 1 แหง่ 20,000 20,000 20,000 นักเรียนดูแล
บ ารุงรักษาเล้ียงไก่

พนัธุไ์ข่ จ านวน  100 
ตัว

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้พื้นฐานในงานอาชีพ
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

กอง
การศึกษาฯ/
รร.บา้นโพน

ม่วง

34 โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นไพรขลา

 - เพื่อมีพื้นที่โรงอาหารที่
กวา้งขวางเพยีงพอต่อเด็ก

 - โรงอาหารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นไพรขลา

50,000 50,000 50,000  -มีโรงอาหารที่
กวา้งขวางมากขึ้น

กวา่เดิม

 -มีพื้นที่โรงอาหารที่
กวา้งขวางเพยีงพอต่อเด็ก

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

35 โครงการติดต้ังสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

 -เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าว
สารสนเทศเกี่ยวกับงานที่
เกี่ยวข้อง

 - ศพด.ไพรขลา
- ศพด.โพนม่วง

40,000 40,000 40,000 สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทนัทว่งที

 -สามารถรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา/
ศพด.โพนม่วง

36 โครงการก่อสร้างหอ้งส้วมศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อสร้างหอ้งส้วมใหไ้ด้
มาตรฐาน

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

เด็กปฐมวยั

มีหอ้งส้วมส าหรับเด็กและครู
ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

37 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์สภาพ
บริบทบริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นไพรขลา(ปรับปรุงซ่อมแซม
บอ่น้ าพุ)

เพื่อจัดสภาพบริบทศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใหส้วยงามน่า
อยู่ มีบอ่น้ าพใุหค้วามสดชื่น
ใช้เปน็แหล่งเรียนรู้ใหก้ับเด็ก
ได้

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ไพรขลา

20,000 20,000 20,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นไพรขลามีสภาพ
แวดสวยงามน่าอยู่

มีศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่
สวยงามน่าอยู่ มีบอ่น้ าพใุห้
ความสดชื่นสามารถใช้เปน็
แหล่งเรียนรู้ใหก้ับเด็กได้อีก
ด้วย

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

38 โครงการก่อสร้างประตูเข้า-ออก เพื่อรักษาความปลอดภยั
ใหก้ับเด็ก

จ านวน 2 บาน 60,000 60,000 60,000 มีประตูเปิด-ปิด 
ทางเข้าออก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ที่ได้มาตรฐาน

มีประตูเปดิ-ปดิ ทางเข้า-
ออก ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพนม่วง

39 โครงการก่อสร้างหลังคาบงัแดด เพื่อใช้บงัแดดในการจัด
กิจกรรมของเด็ก ๆ

 -ศูนย์ฯโพนม่วง
 -ศูนย์ฯ ไพรชลา

100,000 100,000 100,000 มีหลังคาบงัแดด 
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่ามีประสิทธภิาพ

เด็กได้มีพฒันาการที่สมวยั กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพน

ม่วง/ไพรขลา
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40 โครงการก่อสร้างเสาธง เพื่อใหเ้ด็กได้ท ากิจกรรมหน้า
เสาธง

เด็กนักเรียนได้ท ากิจกรรม
หน้าเสาธง

30,000 30,000 30,000 เสาธงที่ได้มาตรฐาน เด็กได้ท ากิจกรรมหน้าเสาธง กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพนม่วง

41 โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่น 
CD/DVD  พร้อมล าโพง

เพื่อมีเคร่ืองเล่น CD  / DVD 
 ไวใ้ช้ในจัดกิจกรรม  การ
เรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวยั

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

10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันา
เด็กครบทั้ง 4  ด้าน

มีเคร่ืองเล่น CD/DVD ไวใ้ช้
ในกิจกรรมนันทนาการ การ
เรียนการสอนส าหรับเด็ก

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพน

ม่วง/ไพรขลา

42 โครงการจัดซ้ือชั้นวางทวีี เพื่อวางทวีใีหเ้ปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

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

10,000 10,000 10,000 มีชั้นวางที่วเีพื่อ
จัดเก็บทวีไีด้อย่าง

เหมาะสม

มีชั้นวางที่วใีนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเพื่อความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพน

ม่วง/ไพรขลา43 โครงการจัดซ้ือชั้นวางเกม
การศึกษา

เพื่อจัดเก็บเกมการศึกษาให้
เปน็ระเบยีบ

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

20,000 20,000 20,000 มีชั้นวางเกมการศึกษา
เพื่อความเปน็ระเบยีบ

เรียนร้อยและ
เหมาะสมต่อการ
น ามาใช้ประโยชน์

มีชั้นวางเกมการศึกษาใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพน

ม่วง/ไพรขลา

44 อุดหนุน รร.บา้นโนนตาลหนาม
แทง่ตามโครงการจ้างบคุลากร
ช่วยสอน

 -เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหเ้กิด
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
 -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
 -เพื่อใหผู้้เรียนได้พฒันาเต็ม
ตามศักยภาพ

 -รร.โนนตาลหนามแทง่ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เรียนได้
พฒันาเต็มตาม

ศักยภาพ

 -สามารถเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาและสามารถให้
ผู้เรียนได้พฒันาเต็มตาม
ศักยภาพ

กอง
การศึกษาฯ/
รร.โนนตาล
หนามแทง่
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45 อุดหนุน รร.บา้นไพรขลาตาม
โครงการจ้างบคุลากรช่วยสอน

 -เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหเ้กิด
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
 -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
 -เพื่อใหผู้้เรียนได้พฒันาเต็ม
ตามศักยภาพ

 -รร.บา้นไพรขลา 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของผู้เรียนได้
พฒันาเต็มตาม

ศักยภาพ

 -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
 -เพื่อใหผู้้เรียนได้พฒันาเต็ม
ตามศักยภาพ

กอง
การศึกษาฯ/
รร.บา้นไพร

ขลา

46 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ศพด.ไพรขลา

 -เพื่อมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรม ศพด.ไพรขลา และ
กิจกรรม อบต.ไพรขลา

จ านวน 1 แหง่ 300,000 300,000 300,000 มีอาคารอเนกประสงค์  สามารถใช้จัดกิจกรรม 
ศพด.ไพรขลา และกิจกรรม 
อบต.ไพรขลาได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ไพรขลา

47 โครงการก่อสร้างประตูเข้า-ออก 
 สพด.โพนม่วง

 -เพื่อความปลอดภยัของเด็ก
และทรัพย์สิน

จ านวน 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 มีความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

เด็กและทรัพย์สินมีความ
ปลอดภยั

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.โพนม่วง
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและพฒันาการ

ทอ่งเที่ยวทะเลสาบทุ่งกุลา
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างรายได้ภายในต าบล
ไพรขลา

ต าบลไพรขลา 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในต าบล
ไพรขลามีรายได้เพิ่มขึ้น

สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างรายได้
ภายในต าบล

ส านักปลัด

2 โครงการจัดการที่พกัแบบโฮมส
เตย์ (Homestay)

เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยวได้ศึกษา
เรียนรู้วฒันธรรมและวถิีชีวติ
ของชาวบา้นในพื้นที่  
ถ่ายทอดวฒันธรรม 
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและ
กัน

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 มีแหล่งเรียนรู้วถิีชีวติ
ของคนในชุมชน

นักทอ่งเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้
วฒันธรรมและวถิีชีวติของ
ชาวบา้นในพื้นที่  ถ่ายทอด
วฒันธรรม แลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกันและกัน

ส านักปลัด

3 โครงการประกวดต้นแบบผู้
ประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อเปน็ต้นแบบแหล่งเรียนรู้
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของต าบล

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงในต าบล

สามารถเปน็ต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงของต าบล

ส านักปลัด

4 โครงการพฒันาภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน

เพื่อพฒันาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
สู่อาเชียน

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ใช้ภาษาอักฤษส่ือสาร
กับกลุ่มอาเซียนได้

สามารถส่ือสารระหวา่ง
อาเซียนได้

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีทอ้งถิ่นในต าบล
ไพรขลา

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีทอ้งถิ่น

ส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี
ทอ้งถิ่นในต าบลไพรขลา

ส านักปลัด

6 โครงการก่อสร้างปฏมิากรรม
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวทะเลสาบ
ทุ่งกุลา

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกุลา

ทะเลสาบทุ่งกุลา 100,000 100,000 100,000 มีปฏมิากรรมส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกุลา

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกุลา

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
5.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

          แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิอาชีพและใหแ้ก่ประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

7 โครงการวางระบบน้ าแบบสปริง
เกอร์ในสถานที่เกาะกลาง
ทะเลสาบทุ่งกุลา

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกุลา

ทะเลสาบทุ่งกุลา 50,000 50,000 50,000 มีระบบน้ าแบบสปริง
เกอร์ในสถานที่เกาะ
กลางทะเลสาบทุ่งกุลา

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกุลา

ส านักปลัด

8 โครงการจัดสร้างแปลงไม้ดอก-
ไม้ประดับ

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกุลา

ทะเลสาบทุ่งกุลา 50,000 50,000 50,000 มีแปลงไม้ดอก-ไม้
ประดับ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกุลา

ส านักปลัด

9 โครงการท าการเกษตรด้วย
พลังงานทดแทน

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ใหป้ระชาชน

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

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด/
เกษตร

10 โครงการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ใหป้ระชาชน

หมู่ที่  1-12 120,000 120,000 120,000 ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด/
เกษตร

11 โครงการขุดบอ่เพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่งน้ า
ในการประกอบอาชีพ

หมู่ที่  1-12 120,000 120,000 120,000 มีบอ่น้ าเพื่อการเกษตร ประชาชนมีแหล่งน้ าในการ
ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด/
เกษตร

12 โครงการขยายเขตนิคมการเกษตร เพื่อเปน็การรองรับการ
พฒันาจากหน่วยงานรัฐที่จะ
ลงในพื้นที่

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

สามารถรองรับการพฒันาที่
จะมาจากภาครัฐ

ส านักปลัด/
เกษตร

13 โครงการจัดหาเคร่ืองคัดแยก
พนัธุข์้าว

เพื่อคัดแยกพนัธุข์้าวที่มี
คุณภาพใหเ้กษตรกร
เพาะปลูก

จ านวน 1 แหง่ 200,000 200,000 200,000 คัดแยกพนัธุข์้าวได้ 99
 เปอร์เซ็น

ประชาชนมีพนัธุข์้าวที่มี
คุณภาพในการเพาะปลูก

ส านักปลัด/
เกษตร

14 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
หอมมะลิ จีไอ

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรใหผ้ลิต
ข้าวหอมมะลิ จีไอที่มีคุณภาพ

หมู่ที่  1-12 120,000 120,000 120,000 มีการผลิตข้าวหอม
มะลิ จีไอ

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด/
เกษตร

15 โครงการจัดซ้ือรถไถนา (แบบนั่ง
ขับ) ประจ า อบต.ไพรขลา 
(จัดต้ังศูนย์การเกษตรประจ า
ต าบล)

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรใหม้ี
เคร่ืองมือใช้ในการท าเกษตร
เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิที่มี
คุณภาพ

จ านวน 1 คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีรถไถนาจ านวน 1 คัน ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด/
เกษตร
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

16 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรและศึกษาดูงาน ต.ไพร
ขลา

เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ต.ไพร
ขลา ใหม้ีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 เกษตรกรมีความรู้มี
ทกัษะในการประกอบ
อาชีพ

เกษตรกร ต.ไพรขลามี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ

ส านักปลัด/
เกษตร

17 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การเกษตร

เพื่อน าน้ าขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ า
ผิวดินท าการเกษตรอย่าง
พอเพยีงตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก

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

มีน้ า ในการท าการเกษตร
อย่างพอเพยีง ทกุฤดูกาล มี
ผลผลิตต่อไร่และรายได้ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด/
เกษตร

18 โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตข้าวหอมมะลิของชุมชน  ต.
ไพรขลา

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างรายได้ภายในชุมชน

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 มีกระบวนการผลิต
ข้าวหอมมะลิ

สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างรายได้
ภายในชุมชน

ส านักปลัด/
เกษตร

19 โครงการก่อสร้างเตาเผาซุปเปอร์
อังโล่

เพื่อเผาอุปกรณ์ประกอบเตา
ซุปเปอร์อังโล่

จ านวน 1 แหง่ 50,000 50,000 50,000 มีเตาเผาซุปเปอร์อังโล่ มีเตาเผาอุปกรณ์ประกอบ
เตาซุปเปอร์อังโล่

ส านักปลัด/
เกษตร

20 โครงการสนับสนุนอาชีพกลุ่ม
เกษตรกรต าบลไพรขลา

 - อบรมใหค้วามรู้
 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
กลุ่มเกิดการพฒันาที่ดียิ่งขึ้น
 -เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
 -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ใน
การด าเนินงานของกลุ่ม

หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 กลุ่มเกิดการพฒันาที่ดี
ยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริม
การเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนใหก้ลุ่ม
เกิดการพฒันาที่ดียิ่งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการเกษตร

ส านักปลัด/
เกษตร

21 โครงการสนับสนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพยีง

 - อบรมใหค้วามรู้
 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดการพฒันาที่ดียิ่งขึ้น

หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 เกิดการพฒันาที่ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการ
พฒันาที่ดียิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริม
การเกษตร

ส านักปลัด/
เกษตร

22 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า หมู่ที่
 1

เพื่อกักเก็บน้ าไวเ้ปน็แหล่ง 
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดจนท าการเกษตร

จ านวน  1 แหง่ 385,000 385,000 385,000 มีฝายชะลอน้ า 1 แหง่ สามารถกักเก็บน้ าไวเ้ปน็
แหล่ง ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภคตลอดจนท า
การเกษตร

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

23 โครงการพฒันาแหล่งน้ าทาง
การเกษตร

เพื่อกักเก็บน้ าไวเ้ปน็แหล่ง 
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดจนท าการเกษตร

หมู่ที่ 1-12 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งน้ าทางเกษตร สามารถกักเก็บน้ าไวเ้ปน็
แหล่ง ส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภคตลอดจนท า
การเกษตร

ส านักปลัด/
เกษตร
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตรวจสอบที่สาธารณะ เพื่อทราบแนวเขตพื้นที่

สาธารณะ
พื้นที่ ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 ทราบแนวเขตที่

สาธารณะ
ทราบแนวเขตพื้นที่สาธารณะ ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์/ประชาสัมพนัธ์
ปญัหาและผลกระทบจากขยะ

เพื่อลดมลพษิ มลภาวะ ที่
เกิดจากขยะภายในสถานที่
ทิ้งขยะของต าบลไพรขลา

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 ลดมลพษิ มลภาวะ ที่
เกิดจากขยะ

ประชาชนมีที่ทิ้งขยะเพื่อ
ความสะอาดและเปน็
ระเบยีบของต าบลและลด
มลพษิที่มากับขยะได้

ส านักปลัด

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

เพื่อความสะอาดและ
เหมาะสมของส านักงาน

1  คร้ัง 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงภมูิทศัน์
ส านักงาน1  คร้ัง

ส านักงานมีความสะอาดและ
เหมาะสม

ส านักปลัด

4 โครงการจัดที่ก าจัดขยะในชุมชน
ต าบลไพรขลา

เพื่อการก าจัดขยะที่ถูกต้อง
และเหมาะสม

จ านวน  1  แหง่ 100,000 100,000 100,000 มีที่ก าจัดขยะในต าบล
ไพรขลา

สามารถก าจัดขยะที่ถูกต้อง
และเหมาะสม

ส านักปลัด

5 โครงการบอ่ทิ้งขยะ/ปรับเกรดฝัง
กลบบอ่ขยะ

เพื่อการก าจัดขยะที่ถูกต้อง
และเหมาะสม

ต าบลไพรขลา 500,000 500,000 500,000 มีบอ่ทิ้งขยะในต าบล
ไพรขลา

สามารถก าจัดขยะที่ถูกต้อง
และเหมาะสม

ส านักปลัด

6 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
ทะเลสาบทุ่งกุลา

เพื่อสร้างทศันียภาพที่
เหมาะสมและรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ

ทะเลสาบทุ่งกุลา 200,000 200,000 200,000 ทะเลสาบฯ มี
ทศันียภาพที่เหมาะสม
และรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ

เพื่อสร้างทศันียภาพที่
เหมาะสมและรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ

ส านักปลัด

7 โครงการทอ้งถิ่นไทยรวมใจภกัด์ิ 
รักพื้นที่สีเขียว

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหก้ับ
พื้นที่สาธารณะ ปา่ช้า ฯลฯ

พื้นที่ ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 พื้นที่สาธารณะมี
ต้นไม้สีเขียว

เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหก้ับพื้นที่
สาธารณะ ปา่ช้า ฯลฯ

ส านักปลัด

8 โครงการจัดท าแนวเขต อบต.
ไพรขลา

เพื่อบอกแนวเขตภายใน
ต าบลไพรขลา

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 มีแนวเขต อบต.ไพร
ขลา

ทราบแนวเขตภายในต าบล
ไพรขลา

ส านักปลัด/
ส่วนโยธา

9 โครงการล้อมร้ัวหนองบวั หมู่ที่ 4 เพื่อปอ้งกันสัตวเ์ล้ียงลงใน
หนองน้ าสาธารณะ

ระยะทาง  1,500 เมตร 375,000 375,000 375,000 มีร้ัวล้อมหนองบวั สามารถปอ้งกันสัตวเ์ล้ียงลง
ในหนองน้ าสาธารณะ

ส่วนโยธา

        แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  ก่อสรา้ง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซ้ือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
6. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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10 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพระบบ
การจัดการขยะ  หมู่ที่  4

 -  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะมลูฝอย
โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่าย แบบ
บรูณาการ   
 - เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนใหส้ามารถลด
ปริมาณขยะ คัดแยกขยะ น า
ขยะมาใช้ประโยชนอ์ย่างเปน็
รูปธรรมและเปน็ระบบ โดย
ใช้หลักการ ๓ Rs

หมู่ที่ 4 300,000 300,000 300,000 ชุมชนมีส่วนร่วมมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย แบบ
บรูณาการ

สามารถจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงแวดล้อมในทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

11 โครงการล้อมร้ัวหนองประปา 
หมู่ที่ 11

เพื่อปอ้งกันสัตวเ์ล้ียงลงใน
หนองน้ าสาธารณะ

ระยะทาง  2,000 เมตร   400,000     400,000      400,000 มีล้อมร้ัวหนองประปา
 หมู่ที่ 11

สามารถปอ้งกันสัตวเ์ล้ียงลง
ในหนองน้ าสาธารณะ

ส่วนโยธา

12 โครงการปลูกต้นไม้  ปลูกหญ้า
แฝกต าบลไพรขลา ตามแนว
พระราชด าริ

เพื่อสนองนโยบายตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 สนองนโยบายตาม
แนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ

สามารถคืนความสมดุล
ใหแ้ก่ธรรมชาติ

ส านักปลัด/
เกษตร

13 โครงการปลูกต้นไม้และก าจัด
วชัพชืต าบลไพรขลาตามแนว
พระราชเสาวนีย์

เพื่อสนองนโยบายตามแนว
พระราชเสาวนีย์

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 สนองนโยบายตาม
แนวพระราชเสาวนีย์

สามารถคืนความสมดุล
ใหแ้ก่ธรรมชาติ

ส านักปลัด/
เกษตร

14 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานนอก
สถานที่ด้านการเกษตร

เพื่ออบรมส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการเกษตร

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีทกัษะ
ความรู้เพิ่มขึ้น

สามารถเสริมสร้างศักยภาพ
ในการเกษตรในเกษตรกรได้

ส านักปลัด/
เกษตร

15 โครงการปล่อยพนัธสั์ตวน์้ าเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อคืนความสมดุลใหแ้ก่
ธรรมชาติและถวายความ
จงรักภกัดี

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 ธรรมชาติมีความสมดุล สามารถคืนความสมดุล
ใหแ้ก่ธรรมชาติและถวาย
ความจงรักภกัดี

ส านักปลัด/
เกษตร

16 โครงการอนุรักษพ์นัธพ์ชื (ปลูก
ต้นมเหสัก สักสยามินร์)

เพื่ออนุรักษธ์รรมชาติและ
คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ

ต าบลไพรขลา 200,000 200,000 200,000 อนุรักษธ์รรมชาติและ
คืนความสมดุลสู่
ธรรมชาติ

สามารถอนุรักษธ์รรมชาติ
และคืนความสมดุลสู่
ธรรมชาติ

ส านักปลัด/
เกษตร
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17 โครงการท าแปลงสาธติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อเปน็แปลงสาธติภายใน
ต าบลไพรขลา

จ านวน  1  แหง่ 100,000 100,000 100,000 มีแปลงสาธติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

มีแปลงสาธติทางการเกษตร
ภายในต าบล

ส านักปลัด/
เกษตร

18 โครงการปลูกปา่ทดแทน  - เพื่อใหชุ้มชนมีต้นไม้ที่เปน็
เชื้อเพลิง
 - เพื่อปลูกปา่ไม้ทดแทนไม้
ที่ถูกท าลาย
 - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ทอ้งถิ่น

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 มีพื้นที่สีเขียวของต าบล  - มีไม้ฟนืมาใช้ท าพลังงาน
ทดแทน
 - ลดภาวะโลกร้อน
 - มีพื้นที่สีเขียวของต าบล

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

19 โครงการส่งเสริมการใช้หลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน

 -เพื่อประหยัด คชจ. ใน
ชีวติประจ าวนัของครัวเรือน
 -เพื่อใหชุ้มชนรู้จักวธิกีารใช้
อุปกรณ์ไฟฟา้และพลังงาน
อย่างคุ้มค่า

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 ชุมชนรู้จักวธิกีารใช้
อุปกรณ์ไฟฟา้และ
พลังงานอย่างคุ้มค่า

 -ชุมชนไดใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

20 โครงการส่งเสริมการใช้และผลิต
เตาชีวมวล

 -ลด คชจ. ด้านพลังงานใน
ครัวเรือน
 -ประหยัดเชื้อเพลิงในทอ้งถิ่น

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

 -ลดการใช้วสัดุที่จะน ามา
ผลิตพลังงาน
 -แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

21 โครงการส่งเสริมการใช้เตาหงุ
ต้มประสิทธภิาพสูง

 - ลด คชจ.ด้านพลังงานใน
ครัวเรือน
 - ประหยัดเชื้อเพลิงใน
ทอ้งถิ่น

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

 - ลดการใช้วสัดุที่จะน ามา
ผลิตพลังงาน
 - แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้
 - สร้างความเข้มเข็งในชุมชน

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์
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22 โครงการส่งเสริมการใช้เตาเผา
ถ่านประสิทธภิาพสูง ด้วยถัง 200
 ลิตร

 - ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ใหชุ้มชน
 - ใช้เศษวสัดุเหลือใช้ใน
ทอ้งถิ่น

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 แต่ละครัวเรือน
สามารถประหยัด
รายจ่ายได้

 - ลดการใช้วสัดุที่จะน ามา
ผลิตพลังงาน
 - แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้
 - สร้างความเข้มเข็งในชุมชน

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

23 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้
ก๊าชชีวภาพ

 - เพื่อลด คชจ. ด้านแก๊สหงุ
ต้ม
 - ลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม
 -มีพลังงานสะอาด

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 แต่ละครัวเรือน
สามารถประหยัด
รายจ่ายได้

 - ลดการใช้วสัดุที่จะน ามา
ผลิตพลังงาน
 - แต่ละครัวเรือนสามารถ
ประหยัดรายจ่ายได้

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

24 โครงการสู่วถิีชีวติพอเพยีงด้วย
พลังงานแสงอาทติย์

 - มีพลังงานแสงอาทติย์มา
สูบน้ า
 - เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟา้และน้ ามัน
 - เพื่อใหช้าวบา้นพฒันา
อาชีพมีรายได้ที่มั่นคง

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 แต่ละครัวเรือน
สามารถประหยัด
รายจ่ายได้

 - ชาวบา้นมีอาชีพที่มั่นคง
 - ประหยัดรายจ่าย
ครัวเรือนมีรายได้

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

25 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

 - เพื่อให ้อส.พน. ได้พฒันา
ความรู้ด้านพลังงานจาก
สถานประกอบการจริง
 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ในทอ้งถิ่น
 - เพื่อใหไ้ด้บคุลากร
สามารถน าความรู้ไปปฏบิติั
ได้จริงอย่างมีประสิทธภิาพ

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 ทอ้งถิ่นมีการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนอย่างมี
ประสิทธภิาพ

 - อส.พน. มีความรู้ด้าน
พลังงานเพิ่มขึ้น
 - ทอ้งถิ่นมีการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
อย่างมีประสิทธภิาพ

 - อบต.ไพร
ขลา
 - สนง.
พลังงาน
จังหวดัสุรินทร์
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26 โครงการสร้างจิตส านึกและการ
ใช้พลังงานในสถานศึกษา

 - อบรมใหค้วามรู้แก่
นักเรียนและบคุคลที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองการ
ประหยัดพลังงานใน
สถานศึกษา

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และสามารถ
น าไปปฏบิติัใน
ชีวติประจ าวนัได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และสามารถน าไป
ปฏบิติัในชีวติประจ าวนัได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

27 โครงการปลูกต้นไม้บริเวณ
ทะเลสาบทุ่งกุลา

เพื่อสร้างทศันียภาพที่
เหมาะสมรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในทอ้งถิ่น

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 สร้างทศันียภาพที่
เหมาะสมรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ

เพื่อสร้างทศันียภาพที่
เหมาะสมรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ และมีพื้นที่สีเขียว
ของต าบล

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

28 โครงการกังหนัลมสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้
ท าการเกษตร โดยใช้กังหนั
ลมสูบน้ า

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 ได้ท าการเกษตร โดย
ใช้กังหนัลมสูบน้ า

ประชาชนได้ท าการเกษตร 
โดยใช้กังหนัลมสูบน้ า

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์
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(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ

พฒันาศักยภาพการปฏบิติังาน
เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร,สมาชิก
 อบต.พนักงานส่วนต าบล 
และผู้น าชุมชนมี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

1 คร้ัง 500,000 500,000 500,000 คณะผู้บริหาร,สมาชิก
 อบต.พนักงานส่วน
ต าบล และผู้น าชุมชน 
เข้าใจบทบาทหน้าที่
การท างานในต าแหน่ง
ของตนมากขึ้น

คณะผู้บริหาร,สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนต าบล และ
ผู้น าชุมชน เข้าใจบทบาท
หน้าที่การท างานใน
ต าแหน่งของตนมากขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและพฒันา
บคุลากรใหม้ีความรู้ด้านคุณธรรม
 จริยธรรม

เพื่อใหพ้นักงานส่วนต าบลมี
ความรู้และพฒันาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

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

จริยธรรม

พนักงานส่วนต าบลมีความรู้
และพฒันาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

ส านักปลัด

3 โครงการเสริมสร้างการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริตในการ
ปฏบิติังานประจ าปี

เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง มี
จิตส านึก มีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภบิาล 
ประพฤติตนและปฏบิติังาน
ด้วยความโปร่งใส่ ซ่ือสัตย์
สุจริต

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

มาภบิาล และ
ปฏบิติังานด้วยความ
โปร่งใส่ ซ่ือสัตย์สุจริต

คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร
 พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง มีจิตส านึก มี
คุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภบิาล ประพฤติตนและ
ปฏบิติังานด้วยความโปร่งใส่
 ซ่ือสัตย์สุจริต

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิติังานของผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต.ไพรขลา

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิก
 อบต. พนักงาน และลูกจ้าง
 อบต.ไพรขลามี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

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

ลูกจ้าง มีประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่

ในการท างานของตนขึ้น

คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.
,พนักงาน และลูกจ้าง มี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน และเข้าใจบท 
บาทหน้าที่การท างานใน
ต าแหน่งของตนมากขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
7.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

          แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  จัดหา จัดซ้ือ ปรบัปรงุ

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

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

5 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพธิี เพื่อแสดงความความ
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

ต าบลไพรขลา 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ
จงรักภกัดีต่อชาติ 

ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี

ส านักปลัด

6 โครงการรณรงค์ท าความสะอาด
ใหญ่ Big Cleaning Day

เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยในชุมชน สร้าง
ความสามัคคีใหเ้กิดขึ้นใน
ชุมชนเสริมสร้างวนิัยการ
รักษาความสะอาดพฒันา
ต าบล

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 ท าความสะอาดใหญ่ 
Big Cleaning Day 1 

 คร้ัง

ชุมชนมีความสะอาด
เรียบร้อยในชุมชน สร้าง
ความสามัคคีใหเ้กิดขึ้นใน
ชุมชนเสริมสร้างวนิัยการ
รักษาความสะอาดพฒันา
ต าบล

ส านักปลัด

7 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อเปน็การสร้างขวญั
ก าลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 เข้าร่วมโครงการ 1  
คร้ัง

สามารถสร้างขวญัก าลังใจ
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

8 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อรับฟงัปญัหาและความ
ต้องการของประชาชน

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ทราบถึงปญัหาและ
ความต้องการภายใน

เขตพื้นที่

รับปญัหาและความคิดเหน็
ของประชาชน

ส านักปลัด

9 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆได้
ออกพื้นที่ใหบ้ริการประชาชน
 รับ ทราบถึงปญัหาภายใน
เขตพื้นที่

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ทราบถึงปญัหาและ
ความต้องการภายใน

เขตพื้นที่

ออกพื้นที่ใหบ้ริการ
ประชาชน และรับทราบถึง
ปญัหาภายในเขตพื้นที่

ส านักปลัด

10 โครงการรัฐพธิแีละวนัส าคัญของ
ทางราชการของ  อบต.

เพื่อจัดกิจกรรมวนัส าคัญทาง
ราชการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต.

อบต.ไพรขลา 50,000 50,000 50,000 ร่วมโครงการรัฐพธิี
และวนัส าคัญของทาง
ราชการของ  อบต.

จัดกิจกรรมวนัส าคัญทาง
ราชการหรือกิจกรรมต่างๆ  
ของ  อบต.

ส านักปลัด/
ส่วนการศึกษ
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ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

11 โครงการจัดหา/จัดซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน

เพื่อใหม้ีอุปกรณ์เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้ใหเ้พยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

 -ส่วนส านักงานปลัด
 -ส่วนการคลัง
 -ส่วนโยธา
 -ส่วนการศึกษา

500,000 500,000 500,000 มีการจัดหา/จัดซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์  

ครุภณัฑ์ส านักงาน

มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
อย่างเพยีงพอ

อบต.ไพรขลา

12 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ 
อบต.ไพรขลา

 -ส่วนส านักงานปลัด
 -ส่วนการคลัง
 -ส่วนโยธา
 -ส่วนการศึกษา

300,000 300,000 300,000 ครุภณัฑ์มีสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.ไพร
ขลา

อบต.ไพรขลา

13 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ท างานใหม้ีประสิทธภิาพ

 -ส่วน สป. (2 เคร่ือง)
 -ส่วนการคลัง (3 เคร่ือง)
 -ส่วนโยธา (2 เคร่ือง)
 -ส่วนการศึกษา (4 เคร่ือง)

200,000 200,000 200,000 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 11 เคร่ือง

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

อบต.ไพรขลา

14 จัดซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน
ใหม้ีประสิทธภิาพมากขึ้น

 -ส่วน สป. (2 เคร่ือง)
 -ส่วนการคลัง (2 เคร่ือง)
 -ส่วนโยธา (2 เคร่ือง)
 -ส่วนการศึกษา (2 เคร่ือง)

100,000 100,000 100,000 เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
จ านวน 8 เคร่ือง

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

อบต.ไพรขลา

15 โครงการปรับปรุงเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และสถานที่ปฏบิติังาน

เพื่อใหเ้คร่ืองมือ  เคร่ืองใช้มี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

1  คร้ัง 100,000 100,000 100,000 1  คร้ัง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน
ส านักงานมีความเพยีงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

ส านักปลัด

16 โครงการจัดการเลือกต้ัง  -เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เลือกต้ัง อบต.ไพรขลา

นายก อบต. และสมาชิก 
อบต.

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

 -สนับสนุนการจัดการ
เลือกต้ัง อบต.ไพรขลา

ส านักปลัด

17 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุม 
อบต.ไพรขลา

เพื่อปรับปรุงหอ้งประชุมให้
เหมาะสมส าหรับการประชุม
และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของ  อบต.

1  แหง่ 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงหอ้งประชุม 
อบต.ไพรขลา 1 แหง่

หอ้งประชุมใหเ้หมาะสม
ส าหรับการประชุมและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ  อบต.

ส านักปลัด
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ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

18 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
อบต.ไพรขลา

เพื่อการท างานที่สะดวก
รวดเร็ว และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนทั่วไปได้
อย่างสะดวก

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

พนักงานสามารถปฏบิติังาน
ได้สะดวกรวดเร็ว และ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทั่วไป

ส านักปลัด

19 โครงการปรับปรุงเคร่ืองเสียง
ภายในหอ้งประชุม

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ
ความเหมาะสมในการประชุม
 และใช้ด าเนินกิจกรรต่างๆ

จ านวน  1  ชุด 200,000 200,000 200,000 มีเคร่ืองเสียงภายใน
หอ้งประชุมจ านวน 1 

ชุด

จัดประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

20 โครงการรับเสด็จ-ส่งเสด็จฯ 
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์

เพื่อการรับ-ส่งเสด็จฯ พระ
บรมวงศ์ศานุวงศ์ทกุพระองค์

ต าบลไพรขลา 300,000 300,000 300,000 รับ-ส่งเสด็จฯ พระ
บรมวงศ์ศานุวงศ์ทกุ

พระองค์

รับ-ส่งเสด็จฯ พระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทกุพระองค์

ส านักปลัด

21 โครงการพฒันาปรับปรุงระบบ
เวบ็ไซร์ อบต.

เพื่อเปน็ส่ือกลางในการ
ติดต่อสือสาร ประชาสัมพนัธ์
 ภาระกิจต่าง ๆ ของ อบต. 
และใหบ้ริการแก่ประชาชน

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 ระบบเวบ็ไซร์มีการ
พฒันาปรับปรุงให้
ทนัสมัยอยู่เสมอ

สามารถเปน็ส่ือกลางในการ
ติดต่อสือสาร ประชาสัมพนัธ์
 ภาระกิจต่าง ๆ ของ อบต. 
และใหบ้ริการแก่ประชาชน

ส านักปลัด

22 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า อบต.
ไพรขลา

เพื่อปรับปรุงหอ้งน้ า อบต.
ไพรขลา

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงหอ้งน้ า อบต.
ไพรขลา

ปรับปรุงหอ้งน้ า อบต.ไพร
ขลา

ส านักปลัด

23 โครงการจัดซ้ือชุดตรวจสอบสาร
เมทแอมเฟตามีนในปสัสาวะ

เพื่อตรวจสอบสารเสพติดใน
ร่างกาย

ตรวจสอบสารภายในชุม
พลบรีุ

20,000 20,000 20,000 ต าบลไพรขลาปลอด
สารเสพติดในร่างกาย

สามารถตรวจสอบสารและ
ลดการเสพภายในชุมชนได้

ส านักปลัด

24 โครงการลดอุบติัเหตุต าบลไพร
ขลา

เพื่อรณรงค์และใหค้วามรู้
ด้านอุบติัเหตุแก่ประชาชน
ในพื้นที่

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 จ านวนอุบติัเหตุใน
ต าบลไพรขลาลดลง

ต าบลไพรขลามีอุบติัเหตุ
ลดลง

ส านักปลัด

25 โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อใหป้ระชาชนต าบลไพร
ขลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

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

เพื่อใหป้ระชาชนต าบลไพร
ขลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ส านักปลัด
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26 โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ท างานใหม้ีประสิทธภิาพ

 -ส่วนการคลัง (1 เคร่ือง)
 -ส่วนโยธา (1 เคร่ือง)

60,000 60,000 60,000 การปฏบิติังานมี
คุณภาพและ
ประสิทธภิาพ

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

ส่วนการคลัง/
ส่วนโยธา

27 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ 
อบต.ไพรขลา

 -ส่วนส านักงานปลัด
 -ส่วนการคลัง
 -ส่วนโยธา
 -ส่วนการศึกษา

100,000 100,000 100,000 มีเก้าอี้ส านักงานไว้
ปฏบิติังาน

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

อบต.ไพรขลา

28 จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ 
อบต.ไพรขลา

 -ส่วนการคลัง 1 ตัว
  -ส่วนการศึกษา 4 ตัว

100,000 100,000 100,000 มีโต๊ะส านักงานไว้
ปฏบิติังาน

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

อบต.ไพรขลา

29 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ 
อบต.ไพรขลา

 -ส่วนการคลัง 1 เคร่ือง
 -หอประชุม 6 เคร่ือง
 -ส านักงานปลัด 1 เคร่ือง

300,000 300,000 300,000 เคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน  8 เคร่ือง

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

อบต.ไพรขลา

30 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ 
อบต.ไพรขลา

 -ส่วนส านักงานปลัด
 -ส่วนการคลัง
 -ส่วนโยธา
 -ส่วนการศึกษา

300,000 300,000 300,000 มีวสัดุในการ
ปฏบิติังานในส านักงาน

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

ส่วนการคลัง

31 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ
ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง 300,000 300,000 300,000 มีแผนที่ภาษี ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

ส่วนการคลัง

32 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลค

เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน
ใหม้ีประสิทธภิาพมากขึ้น

1 เคร่ือง 7,000 7,000 7,000 กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1 
เคร่ือง

สามารถเพิ่มศักยภาพการ
ท างานใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

ส่วนโยธา

33 จัดซ้ือเทปสายไฟยาว 50 เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน
ใหม้ีประสิทธภิาพมากขึ้น

1 ม้วน 3,000 3,000 3,000 เทปสายไฟ 1 ม้วน สามารถเพิ่มศักยภาพการ
ท างานใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

ส่วนโยธา

34 จัดซ้ือกล้องระดับก าลังขยาย 32 
เทา่ (กล้อง+ขา+สต๊าฟ)

เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน
ใหม้ีประสิทธภิาพมากขึ้น

1 เคร่ือง 30,000 30,000 30,000 กล้องระดับ 1 เคร่ือง สามารถเพิ่มศักยภาพการ
ท างานใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

ส่วนโยธา
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35 โครงการติดต้ังประตูเหล็ก
ทางเข้า-ออก ส านักงาน อบต.
ไพรขลา

เพื่อความปลอดภยัและเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

อบต.ไพรขลา 100,000 100,000 100,000 มีประตูเหล็กทางเข้า-
ออก สนง.

มีความปลอดภยัและมีความ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ส านักปลัด

36 จัดซ้ือไมค์โครโฟน เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ 
อบต.ไพรขลา

 -ไมค์คออ่อน 20 ตัวพร้อม
อุปกรณ์ต่อพว่ง
 -ไมค์ลอย 1 ชุด

100,000 100,000 100,000 มีไมค์ใช้ในกิจกรรม
ของ อบต.

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

ส านักปลัด

37 จัดซ้ือปา้ยสามเหล่ียมหยุดตรวจ เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพร
ขลา ใหเ้กิดประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังาน

จ านวน 4 ปา้ย 50,000 50,000 50,000 ปา้ยสามเหล่ียมหยุด
ตรวจจ านวน 4 ปา้ย

ใช้ในกิจการ อบต.ไพรขลา 
ใหเ้กิดประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

38 จัดซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพร
ขลา

จ านวน 20 ตัว 60,000 60,000 60,000 มีโต๊ะพบัอเนกประสงค์
 จ านวน 20 ตัว

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

ส านักปลัด

39 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
บา่

เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไพร
ขลา

จ านวน 2 เคร่ือง 25,000 25,000 25,000 เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพายบา่ 2 เคร่ือง

ใช้ในการตัดหญ้าและ
กิจกรรมของ อบต.ไพรขลา

ส านักปลัด

40 โครงการจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสาร

เพื่อใช้ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.
ไพรขลา

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

หมู่บา้น

ใช้ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.
ไพรขลา

ส านักปลัด

41 ซ้ือตู้ / ชั้นวางอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บอาหารและ
วสัดุอุปกรณ์อื่น ๆ ใหเ้ปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

อบต.ไพรขลา 50,000 50,000 50,000 มีตู้ไวใ้ช้ในกิจกรรมของ
 อบต.ไพรขลา

สามารถใช้เก็บอาหารและ
อุปกรณ์อื่น ๆ เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส านักปลัด

42 โครงการเสริมสร้างและพฒันา
บคุลากรเพื่อการทอ่งเที่ยว
ประจ าต าบลไพรขลา

เพื่อพฒันาบคุลากรทางการ
ทอ่งเที่ยวใหม้ีประสิทธภิาพ

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 มีบคุลากรทางการ
ทอ่งเที่ยวที่มี
ประสิทธภิาพ

สามารถพฒันาบคุลากร
ทางการทอ่งเที่ยวใหม้ี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

43 โครงการจัดหาวสัดุครุภณัฑ์ เพื่อ
พฒันาการทอ่งเที่ยว

เพื่อพฒันาและอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่นักเที่ยว

จ านวน  1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จัดหาวสัดุครุภณัฑ์
จ านวน  1  คร้ัง

สามารถพฒันาและอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่นักทอ่ง 
เที่ยว

ส านักปลัด
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44 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ประจ าต าบลไพรขลา

เพื่อการประชาสัมพนัธ์
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
การทอ่งเที่ยวต าบลไพรขลา

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 มีนักทอ่งเที่ยวมาเที่ยว
ต าบลไพรขลาเพิ่ม

มากขึ้น

สามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยว
ใหม้าเที่ยวต าบลไพรขลา
เพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

45 โครงการขยายหอ้งส านักงาน
ส่วนการคลัง

เพื่อขยายหอ้งปฏบิติังาน
ส่วนการคลังใหก้วา้งขึ้น

จ านวน 1 หอ้ง 300,000 300,000 300,000 ขยายหอ้งจ านวน 1 
หอ้ง

ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกิจกรรมของ อบต.

ส่วนการคลัง

46 โครงการพฒันาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางภมูิศาสตร์เพื่อ
การทอ่งเที่ยว

เพื่อพฒันาระบบการ
ทอ่งเที่ยวภายในต าบลไพร
ขลาใหม้ีประสิทธภิาพ

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 มีการพฒันาระบบ
ข้อมูลสาสนเทศทาง
ภมูิศาสตร์เพื่อการ

ทอ่งเที่ยว

สามารถพฒันาระบบการ
ทอ่งเที่ยวภายในต าบลไพร
ขลาใหม้ีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

47 โครงการจัดต้ัง และพฒันา
ศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว

เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่นักทอ่งเที่ยว

จ านวน  1  แหง่ 100,000 100,000 100,000 มีศูนย์บริการ
นักทอ่งเที่ยวจ านวน 1

 ศูนย์

สามารถอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่นักทอ่งเที่ยว

ส านักปลัด

48 โครงการก่อสร้างหอ้งประชุมสภา
 อบต.ไพรขลา

เพื่อเปน็ที่ประชุมสภา อบต.
ไพรขลาและใช้ในกิจการสภา
 และกิจกรรมอื่น ๆ

จ านวน  1  แหง่ 500,000 500,000 500,000 มีหอ้งประชุมสภา
จ านวน 1 แหง่

ได้หอ้งประชุมสภา อบต.
ไพรขลาและใช้ในกิจการสภา
 และกิจกรรมอื่น ๆ

ส านักปลัด
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๗๘ 

ส่วนที่  ๖ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

๖.๑  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการตัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ ๒ ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกเข้ามาอีกได้  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก 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. นางสาวเนาวรัตน์  แก้วตา ปลัด อบต.ไพรขลา                   กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๑. นายอ านาจ  ศิขินารัมย์ หัวหน้าส านักงานปลัด               ผูช้่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (๑.๑) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
 (๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ 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 าการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 



๗๙ 

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

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม่มี 

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

  

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

  

๑๐.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓.มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
๑๔.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร ์   
๑๗.มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม ่   

 



๘๐ 

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. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

        

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ         

3. การพัฒนาคนและสังคม         

4. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

        

5. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

6. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

        

7. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

        

รวม         



๘๑ 

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



๘๒ 

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 จ านวนโครงการที่อยู่ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

ที่แล้วเสร็จ ในระหว่างด าเนินการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ที่มีการยกเลิก

จ านวนโครงการ

ที่มีการเพ่ิมเติม

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด

 



๘๓ 

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 
 ........................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ...................................................... 



๘๔ 

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. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   
๖. การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
๗. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 
 

๔.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

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

   

๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดหลอกหนองกระจับ 

หมู่ที่ 3
เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พื นที่ 19 ไร่ ลึก 1.50  เมตร   1,482,000    1,482,000    1,482,000 ขุดหลอกหนองกระจับ
 หมู่ที่ 3 พื นที่ 19 ไร่ 
ลึก 1.50  เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

2 โครงการขุดลอกหนองบวั หมู่ที่ 4 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พท. 25 ไร่ ลึก 1.5 เมตร   1,950,000    1,950,000    1,950,000 ขุดลอกหนองบวั หมู่ที่
 4

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

3 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้า
ด้วยระบบไฟฟา้ หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

จ้านวน 1 จุด   3,000,000    3,000,000    3,000,000 สถานีสูบน ้าพร้อม
ระบบส่งน ้า หมู่ที่ 6 
จ้านวน 1 จุด

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา/

4 โครงการขุดลอกหนองพะยอม  
หมู่ที่  9

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พื นที่  8  ไร่  ลึกจากเดิม  1
  เมตร

  1,056,000    1,056,000    1,056,000 ขุดลอกหนองพะยอม 
 หมู่ที่  9

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

5 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ
 หมู่ที่ 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

หมู่ที่ 10   1,000,000    1,000,000    1,000,000 ขุดลอกหนอง
สาธารณะ หมู่ที่ 10

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

6 โครงการขุดลอก 
  - หนองบงึ 
  - หนองอะมี 
  - หนองผึ ง

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

 - หนองบงึ ลึก 3 เมตร 
พื นที่ 4 ไร่(1,056,000)

 - หนองอะมี ลึก 3 เมตร 
พื นที่ 4 ไร่(1,056,000)

 - หนองผึ ง ลึก 1.5 เมตร 
พื นที่ 3 ไร่(528,000)

2,640,000 2,640,000 2,640,000 ขุดลอกหนองบงึ 
หนองอะมี หนองผึ ง

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1.1 แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้้า  ก่อสรา้ง  แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้้า  ก่อสรา้งสถานีโรงสูบน้้า

ที่เกินศักยภาพองค์การบรหิารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบรุ ีจังหวัดสุรนิทร์

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ล้าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ล้าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

7 โครงการขุดลอกหนองมิมะใหญ่ 
 หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พท. 7.2 ไร่ ลึก 3.50 เมตร    1,300,000   1,300,000    1,300,000 ขุดลอกหนองมิมะใหญ่
  หมู่ที่ 1

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

8 โครงการขุดลอกหนองแวง 
หมู่ที่  2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้า

พื นที่ 16 ไร่ ลึก 3 เมตร    2,496,000   2,496,000    2,496,000 ขุดลอกหนองแวงหมู่ที่
 2 พื นที่ 16 ไร่ ลึก 3 

เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้า

ส่วนโยธา

9 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า หมู่ที่
 6

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

ก้วาง 8 เมตร  ระยะทาง 
12 กม. ลึก 1.5 เมตร

   1,980,000   1,980,000    1,980,000 ถนนก้วาง 8 เมตร  
ระยะทาง 12 กม. ลึก 
1.5 เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา/

10 โครงการขุดลอกหนองแสงใหญ่ 
หนองแสงกลาง  หมู่ที่  7

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

เนื อที่   18   ไร่ ลึก 3 เมตร 2,376,000 2,376,000 2,376,000 ขุดลอกหนองแสงใหญ่
 หนองแสงกลาง

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

11 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้า
ด้วยระบบไฟฟา้ หมู่ที่ 9

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

จ้านวน 1 จุด    1,500,000   1,500,000    1,500,000 สถานีสูบน ้าพร้อม
ระบบส่งน ้า หมู่ที่ 9 
จ้านวน 1 จุด

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา/

12 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า หมู่ที่
 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง 8 เมตร ระยะทาง 
3,000 เมตร

     700,000     700,000      700,000 ขุดลอกคลองส่งน ้า 
หมู่ที่ 10

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

13 โครงการขุดลอกหนองมิมะน้อย 
หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พท. 4.2 ไร่ ลึก 3.50 เมตร      760,000      760,000     760,000 ขุดลอกหนองมิมะน้อย
 หมู่ที่ 1

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

14 โครงการขุดลอกหนองโพน หมู่ที่ 
 2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้า

พื นที่ 18 ไร่ ลึก 3 เมตร    1,248,000    1,248,000   1,248,000 ขุดลอกหนองโพน หมู่
ที่  2 พื นที่ 18 ไร่ ลึก 

3 เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้า

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ล้าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

15 โครงการขุดลอกหนองโสนก  
หมู่ที่  2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้า

พื นที่ 7 ไร่ ลึก 3 เมตร    1,092,000    1,092,000   1,092,000 ขุดลอกหนองโสนก 
หมู่ที่  2 พื นที่ 7 ไร่ ลึก

 3 เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้า

ส่วนโยธา

16 โครงการขุดลอกหนองสองหอ้ง  
หมู่ที่  2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้า

พื นที่ 12 ไร่ ลึก 3 เมตร    1,872,000    1,872,000   1,872,000 ขุดลอกหนองสองหอ้ง
 หมู่ที่ 2 พื นที่ 12 ไร่ 

ลึก 3 เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้า

ส่วนโยธา

17 โครงการขุดลอกหนองโพนทนั  
หมู่ที่  3

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พื นที่ 12 ไร่ ลึก 3  เมตร    1,872,000    1,872,000   1,872,000 ขุดหลอกหนองกระจับ
 หมู่ที่ 3 พื นที่ 12 ไร่ 
ลึก 1.50  เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

18 โครงการขุดลอกล้าพลับพลา 
หมู่ที่  6 – หมู่ที่ 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง  20  เมตร ยาว 
12,000 เมตร

   5,940,000    5,940,000   5,940,000 ล้าพลับพลา กวา้ง  20
  เมตร ยาว 12,000 
เมตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

19 โครงการขุดลอกหนองตาม๊
อก หมู่ที ่7

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

เนื อที่ 5 ไร่ ลึก 3 เมตร 660,000 660,000 660,000 ขุดลอกหนองตาม๊อก สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

20 โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่  9 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง  10  เมตร ยาว  
2,000  เมตร

     430,000      430,000     430,000 ขุดลอกคลอง  หมู่ที่  9 สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

21 โครงการวางทอ่มุดส่งน ้าจากล้า
น ้ามูล ถึงหมู่ที่ 9

เพื่อการส่งน ้าท้าการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ระยะทาง  3,600  เมตร    1,500,000    1,500,000   1,500,000 ทอ่มุดส่งน ้าจากล้าน ้า
มูล

สามารถส่งน ้า เพื่อ
การเกษตร อุปโภคและ
บริโภคอย่างมีประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

22 โครงการขุดลอกหนองประปา
หมู่ที่ 11

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พื นที่ 10 ไร่ ลึก 2 เมตร      880,000      880,000     880,000 ขุดลอกหนองประปา
หมู่ที่ 11

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ล้าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

23 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า
 บา้นขามหมู่ที่ 2 ถึง บา้นโพน
ม่วง หมู่ที่ 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง 7 เมตร ระยะทาง 
12,500 เมตร

   3,000,000   3,000,000    3,000,000 ขุดลอกคลองส่งน ้า 
หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 10

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

24 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า 
 บา้นโนนโพธิ ์หมู่ที่ 9 ถึง บา้น
โนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กวา้ง 7 เมตร ระยะทาง 
11,500 เมตร

   3,000,000   3,000,000    3,000,000 ขุดลอกคลองส่งน ้า 
หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

25 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

หมู่ที่ 1-12    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ขุดลอกคลองส่งน ้าใน
ต้าบลไพรขลา

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าและส่งน ้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอย่างครอบคลุม

ส่วนโยธา

26 โครงการขุดลอกหนองโพน หมู่ที่
 2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

หมู่ที่ 2      800,000      800,000      800,000 ขุดลอกหนองโพน หมู่
ที่ 2

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

27 โครงการขุดลอกสัง หมู่ที่ 11 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

หมู่ที่ 11      800,000      800,000      800,000 ขุดลอกสัง หมู่ที่ 11 สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

28 โครงการขุดลอกหวัช้าง หมู่ที่ 10 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

หมู่ที่ 10      700,000      700,000      700,000 ขุดลอกหวัช้าง หมู่ที่ 10 สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

29 โครงการขุดลอกหนองโพนงาม 
หมู่ที่ 11

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

หมู่ที่ 11      700,000      700,000      700,000 ขุดลอกหนองโพนงาม
 หมู่ที่ 11

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา

30 โครงการขุดลอกหนองน ้า
สาธารณะในต้าบลไพรขลา

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน ้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

หมู่ที่ 1-12    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ขุดลอกหนองน ้าสา
ธารณในต้าบลไพรขลา

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน ้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

ส่วนโยธา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ล้าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

1 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน  1  แหง่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประปา หมู่ที่ 3  
จ้านวน  1  แหง่

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

2 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน  1  แหง่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประปา หมู่ที่ 5  
จ้านวน  1  แหง่

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

3 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน  1  แหง่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประปา หมู่ที่ 6  
จ้านวน  1  แหง่

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

4 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่  8 เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน  1  แหง่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประปา หมู่ที่  8 
จ้านวน  1  แหง่

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

5 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่  9 เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน  1  แหง่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประปา หมู่ที่  9
จ้านวน  1  แหง่

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

6 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่  
10

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน  1  แหง่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประปา หมู่ที่  10 
จ้านวน  1  แหง่

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ส่วนโยธา

1 โครงการถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 8 เมตร ระยะทาง 12
 กม

52,000,000 52,000,000 52,000,000 ถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 7

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000 เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนน คสล. หมู่ที่ 7 ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 10

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร  ยาว  800  
เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน คสล. กวา้ง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 3

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร

900,000 900,000 900,000 ถนน คสล.กวา้ง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 5

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร

900,000 900,000 900,000 ถนน คสล. หมู่ที่ 5 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 
300 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

      1.2 แนวทางการพัฒนาบา้รงุรกัษาระบบประปา

      1.3 แนวทางการพัฒนาก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม  บา้รงุรกัษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน้้า  ถนน
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(บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ล้าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่  6

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

750,000 750,000 750,000 ถนน คสล. หมู่ที่  6 ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ตัว U หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ระยะทาง 300 เมตร 500,000 500,000 500,000 รางระบายน ้าตัว U 
ระยะทาง 300 เมตร

มีการระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส่วนโยธา

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 11

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนน คสล. กวา้ง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่  3

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

6,500,000 6,500,000 6,500,000 ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  8

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 6  ม. ยาว 300 ม. 900,000 900,000 900,000 ถนน คสล.  หมู่ที่  8 
กวา้ง 6  ม. ยาว 300 
ม.

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 11

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  8  เมตร  ยาว  
3,000  เมตร

13,000,000 13,000,000 13,000,000 ถนนลาดยางกวา้ง  8  
เมตร  ยาว  3,000  
เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากทางด้า 2081 ถึง
ถนนลาดยางหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 
12

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
3,000  เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนน คสล. กวา้ง 6 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

13 โครงการถนนลาดยางจากคุ้ม
หนองกระจับ ถึงบา้นตาเฮอ

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนน คสล. กวา้ง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

หมู่ที่ 1-12 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนลาดยางใน
ต้าบลไพรขลา

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

หมู่ที่ 1-12 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนลาดยางใน
ต้าบลไพรขลา

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ล้าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

1 โครงการติดตั งหม้อแปลงไฟฟา้
เพิ่มเติม  หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟา้ให้
เพยีงพอต่อการใช้งาน

จ้านวน  1  แหง่ 400,000 400,000 400,000 หม้อแปลงไฟฟา้
เพิ่มเติมจ้านวน  1  
แหง่

สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟา้ให้
เพยีงพอต่อการใช้งาน

ส่วนโยธา/
กฝภ.

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนทกุหมู่บา้น
ได้มีไฟฟา้แสงสวา่งใช้ทั่วถึงกัน

หมู่ที่ 1-12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขตไฟฟา้ 12 
หมู่บา้น

ประชาชนทกุหมู่บา้นได้มี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึงกัน

ส่วนโยธา/
กฝภ.

      1.4  แนวทางการพัฒนาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  -เพื่อรักษาและปกปอ้ง

สาธารณะสมบติัของ อบต.
 -เพื่อใหม้ีความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน
 -เพื่อลดการก่อเหตุร้ายต่างๆ
 ในเขตต าบลไพรขลา

 -ทะเลสาบทุ่งกุลา
 -หมู่ที่ 1-12

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน

 - สามารถรักษาปกปอ้ง
สาธารณะสมบติัของ อบต. 
และประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน ลดการก่อเหตุร้าย
ต่างๆ ในเขตต าบลไพรขลา

ส านักปลัด

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อม

อุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 
กายภายในหมู่บา้นและชุมชน

หมู่ที่ 1-12 14,400,000 14,400,000 14,400,000 ลานกีฬาจ านวน 12 หมู่ สามารถส่งเสริมการออก
ก าลังกายภายในหมู่บา้น
และชุมชน

ส่วน
การศึกษา/
ส่วนโยธา

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม

ล าดับ
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์

ล าดับ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ี(2560 - 2562)
ที่เกินศักยภาพองค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบรุ ีจังหวัดสุรนิทร์

4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
        แนวทางที่  1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณทีอ้งถ่ิน  ศาสนาและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน จัดหา จัดซ้ือ  สรา้ง ก่อสรา้ง  ปรบัปรงุ

งบประมาณและที่มา
      แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  สรา้งความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ใหก้ารสงเคราะห์
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ภาคผนวก  ข 

- ประกาศ การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)     
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


