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ค ำน ำ 
 
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นท้ังในปัจจุบัน และอนาคตองค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา ประกอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2559 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ  ชี้น าทิศทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาสี่ปีจังหวัด แผนพัฒนาสี่ปีอ าเภอ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวแทน
ประชาชนทุกกลุ่มองค์กรทุกหมู่บ้าน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนด
วิสัยทัศน์  โดยเน้นถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และแนวทางการ  พัฒนาท่ีจะ
น าไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของต าบลให้อยู่ดีมีสุข  รู้จักความพอประมาณ
อย่างมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดีควบคู่ไปกับการพัฒนาท่ีมุ่งสู่คุณภาพในทุกด้านโดยเฉพาะการ
เสริมสร้างคนให้มีความรู้มีภูมิปัญญารู้เท่าทันโลก  และการจัดให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุก
ระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน ซึ่งการด าเนินตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนในต าบลไพรขลา และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ ทุกส่วนร่วมกันบริหาร
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะท าให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนน าความสุขและความเจริญมาสู่ท้องถิ่นได้ด้วยความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
        มิถุนายน  2560 
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หลักกำรและเหตุผล 
ในกำรเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้จัดท าพร้อมกับประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป”  

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน ไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็น
เร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    
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ส่วนที่  1 บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนำสี่ปี 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี
ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี
  แผนพัฒนาสี่ปีเป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องด าเนินการทบทวนและด าเนินการ
จัดท าทุกสี่ปี  เป็นแผนพัฒนาท่ีน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง  และต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย  เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์  และเป็นข้อมูลท่ีเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม 

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสีป่ี (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของ
แผนฯ)  โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการท่ีจะสามารถด าเนินการได้การสัมฤทธิ์
ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีสังคมได้รับ 

2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อท่ีจะน าไปจัดท า
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ลักษณะส ำคัญของแผนพฒันำสี่ปีโดยสรุป 
1.  เป็นแผนท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.  เป็นแผนท่ีแสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน 
3.  เป็นแผนพัฒนาท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสีป่ี 
4. เป็นแผนพัฒนาท่ีเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

2.  วัตถุประสงค์ของกำรเพ่ิมเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสี่ปี 
1. เพื ่อเป็นการเชื ่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสี่ปีมีความสอดคล้อง  และสามารถพัฒนาได้

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
3.  เพื่อความสะดวกในการพัฒนาและสามารถของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ง่าย 
4.  เพื่อการปฏิบัติงานท่ีตรงตามแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

3.  ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสี่ปี 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีท่ี

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ท่ี

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใช้ต่อไป”  
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4.   นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของประชาชน สนับสนุน
โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จัดหาแหล่งน้ า คลองน้ า บ่อน้ า หนองน้ า เพื่อใช้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้
เกษตรกรได้ท านาให้ทันฤดูกาลและช่วยด้านอุทกภัย เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง การลงทุนซ้ าซ้อน  ความ
ต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนมีมาก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิด
ความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา   
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
  1.2  เพื่อจัดให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค 
  1.3  เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคมใน
ชีวิตประจ าวัน 
  1.4  เพื่อด าเนินการให้มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 2.  เป้าหมาย 
  2.1  พัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ท่ี  1-12  ต าบลไพรขลา 
  2.2  จัดให้มีน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดปี  หมู่ท่ี 1 – 12 
  2.3  อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคม  หมู่ท่ี 1 – 12 
  2.4  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นท่ี  หมู่ท่ี 1 – 12 
 3.  แนวทางการพัฒนา 

 3.1  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน้ า ขุดลอก คู คลองส่งน้ า 
หนองน้ าสาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน          
  3.2  ขยายและขุดลอกหนองน้ าส าหรับผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ท่ี 1 - 12 
  3.3  ปรับปรุงซ่อมแซม  และก่อสร้างถนน รางระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกหมู่ 
  3.4  ติดตั้งและขยายเขตฟ้าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

 ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคนและสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กท่ีเรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เพื่อให้เด็กท่ีมีความ
มุ่งมั่นในด้านการศึกษาและจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต  ส่งเสริมทางด้านการเล่น
กีฬา  โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื่อท่ีจะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะ
และรู้จักการให้อภัยและเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด  จัดให้มีการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด  ด าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์  
ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นในการด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสา
ธารณภัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  1.2  เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านนันทนาการและด้านการกีฬา 
  1.3  เพื่อจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ  

1.4  เพื่อการด าเนินการเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 2.  เป้าหมาย 
  2.1  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับครอบครัวและชุมชน 
  2.2  จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม 
  2.3  จัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  
  2.4  จัดต้ังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในต าบลไพรขลา 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
  3.1  เป็นการพัฒนาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
  3.2  ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมด้านการกีฬา 
  3.3  จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อย
โอกาส 

 ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
 การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การออกก าลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เด็กและสตรี  
รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื่อ
ก าจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค  จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด  โครงการอาหารปลอดภัย   
 1.  วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อให้การบริการด้านการควบคุมโรคติดต่อท้ังในคนและสัตว์ได้ท่ัวถึงและมีระ
สิทธิภาพ 

1.2 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 2.  เป้าหมาย 

2.1  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
2.2  ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมท้ังชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

สุขภาพของตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น 
 3.  แนวทางการพัฒนา 

3.1  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ท้ังในคนและสัตว์ 
3.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน  อาหารเสริม 
(นม) ให้โรงเรียนในพื้นท่ีต าบลทุกโรง จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียน
การสอน  สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา  
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  จริยธรรม  หรือนันทนาการการศึกษา  และมอบทุนการศึกษาให้แก่
เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา
และจัดประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัดประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
ลอยกระทง  และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา   
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี มีจิตส านึกท่ีดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมอันดี ของต าบลให้อยู่สืบต่อไป 
  1.2  เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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 2.  เป้าหมาย 
  2.1  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของประชาชน 
  2.2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบอย่าง
ท่ัวถึง 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรม และวัสดุ ครุภันฑ์ 
ทางการศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดย
น าหลักการของรัฐบาลมาปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้น ท่ีรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา  และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท ามี
รายได้ในหมู่บ้านและต าบลของเรา  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในอนาคต  การ
กระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้าง
โรงสีชุมชนเพื่อสีข้าวสารท่ีเป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย  ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
ต าบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท า
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษต่อไป  ช่วย
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นท่ีต าบลไพรขลาในระดับหนึ่งส่งเสริมและให้
ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์  ส่งเสริมกิจกรรมลานค้าชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ   
           1.  วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยพืชสด                    

1.2  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว                                
1.3  เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในต าบล 

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

 ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 ป่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามาก ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆก็จะตามมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็น
แนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์และปลูกป่าทดแทน  ดูแลรักษาป่า  ล าธาร แม่น้ าล าคลอง  จัดให้มี
โครงการก าจัดวัชพืช  และโครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ   
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 เพื่อป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.3 เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  1.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน 
  1.5 เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
 2.  เป้าหมาย 
  2.1 พื้นท่ีทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา 
  2.2 ปลูกป่าทดแทนในที่สาธารณประโยชน์และพื้นท่ีรอบๆบ้านเรือน 
  2.3 จัดท าแนวเขตรอบท่ีสาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันการบุกรุก 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ส่งเสริมการดูแลป้องกันและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2 ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  3.3 ส่งเสริมการบ าบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบรหิำร 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

1.2. เพื่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและอื่นๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

1.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารร่วมกับ อบต. 

1.4. เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  1.5. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เป้าหมาย 
  2.1 พื้นท่ีทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา 
  2.2 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
 3.  แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้การบริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน และจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 

3.4  การให้บริการประชาชนท้ังในและนอกส านักงาน อ านวยความสะดวกให้ผู้ท่ีมา
ติด งานรวมท้ังเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 

 
************************************************* 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสี่ปี 

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

2.  แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า  ถนน  ดิน 
 2.2 ขุดลอกหนองน้ า ก่อสร้าง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ า 
 2.3 บ ารุงรักษาระบบประปา 
 2.4 ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 
 2.5 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 2.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ป้องกัน         
และบรรเทาสาธารณภัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ฝึกอาชีพ ช่วยเหลือ  ให้การ สงเคราะห์ 

2.7 จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดหา         
จัดซื้อ  ปรับปรุง 
 2.8 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุน ก่อสร้าง         
เพาะปลูก  จัดหา  จัดซื้อ   
 2.9 อบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน จัดซื้อ จัดหา  
 2.10 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น ศาสนาและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหา จัดซื้อ สร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

 

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



แบบ ผ. 07

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่  1  ยทุธศำสตร์ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
     แนวทางที่  3  แนวทางการพฒันากอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  
บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน ้า  ถนน

3 850,000 3 850,000 3 850,000 3 850,000 12 3,400,000

     แนวทางที่ 4 แนวทางการพฒันาติดตั งและซ่อมแซมไฟฟา้ 
ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  ติดตั งหมอ้แปลงไฟฟา้สาธารณะ

1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 4 1,000,000

รวม 4 1,100,000     4 1,100,000     4 1,100,000     4 1,100,000 16 4,400,000
ยทุธศำสตร์ที่  2  ยทุธศำสตร์ กำรพัฒนำคน และสงัคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แนวทางที่  1  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ประชาสัมพนัธ์  จัดกจิกรรม  ฝึกอบรม  ปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  สร้างความเข้มแข็งใหแ้กชุ่มชน  ช่วยเหลือ  ใหก้าร
สงเคราะห์

1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 4 1,000,000         

ยทุธศำสตร์ที่  4  ยทุธศำสตร์  กำรพัฒนำดำ้นกำรศึกษำ  
ศำสนำและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
     แนวทางที่  1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม  สนบัสนนุ
การศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนบัสนนุประเพณีทอ้งถิ่น  ศาสนาและ
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น จัดหา จัดซื อ  สร้าง กอ่สร้าง  ปรับปรุง

3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 12 2,400,000         

ส่วนที่ 3

ยทุธศำสตร์

บญัชสีรุปโครงกำรพัฒนำสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลไพรขลำ อ ำเภอชมุพลบรุี จงัหวัดสรุินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปีป ี2564
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แบบ ผ. 07

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
ยทุธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปีป ี2564

ยทุธศำสตร์ที่  5  ยทุธศำสตร์ กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ
     แนวทางที่  1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมอาชีพใหแ้กป่ระชาชน 5 520,000 5 520,000 5 520,000 5 520,000 20 2,080,000         

ยทุธศำสตร์ที่  6  ยทุธศำสตร์  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดลอ้ม
6.1 แผนงานการเกษตร
     แนวทางที่ 1 แนวทางการพฒันา แผนงานพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริม  สนบัสนนุ  กอ่สร้าง
  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซื อ

2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 8 880,000            

ยทุธศำสตร์ที่  7  ยทุธศำสตร์  กำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืงและกำร
บริหำร
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
     แนวทางที่  1  แนวทางการพฒันา จัดกจิกรรม  ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์  จัดหา จัดซื อ ปรับปรุง

7 510,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000 28 2,040,000         

รวม 22 3,200,000     22 3,200,000     22 3,200,000     22 3,200,000     88 12,800,000      
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แบบ ผ. 01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.1 ดา้นการสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตร์ที่  1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน้้า  ถนน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่

ที่ 3
เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 100 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 มถีนน คสล.เพิ่มขึ้น ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 5

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 100 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 มถีนน คสล.เพิ่มขึ้น ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่
ที่  6

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 100 
เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 มถีนน คสล.เพิ่มขึ้น ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)
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แบบ ผ. 01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.1 ดา้นการสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตร์ที่  1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
แนวทางการพัฒนาตดิตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ตดิตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการไฟฟา้ส่องสว่างในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี

ไฟฟา้แสงสว่างทั่วถึง
หมู่ที่ 10 250,000 250,000 250,000 250,000 มไีฟฟา้ส่องสว่างเพิ่มขึ้น ประชาชนในหมู่บา้นมี

ไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่าง
ทั่วถึงกนั

ส่วนโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)

12



แบบ ผ. 01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน, ย.5 เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.4 ดา้นการพัฒนาสงัคมใหร้่มเยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  ประชาสมัพันธ์  จดักิจกรรม  ฝึกอบรม  ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชมุชน  ชว่ยเหลอื  ใหก้ารสงเคราะห์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบา้นนา่อยู่นา่มอง 

ชุมชนปลอดขยะ ปลอดโรค 
ปลอดภยั

 - เพื่อส่งเสริม สร้างจิตส านกึ 
 ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมใน
การพฒันา การรักษาความ
สะอาด ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในหมู่บา้นให้
เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนัโรค เปน็หมู่บา้น
นา่อยู่นา่มอง อย่างยั่งยืน

ต าบลไพรขลา 250,000 250,000 250,000 250,000 ชุมชนนา่อยู่ปลอดขยะ
 ปลอดโรค ปลอดภยั

เด็ก เยาวชน  ประชาชน
ทกุภาคส่วนในต าบล มี
ความเปน็ระเบยีบ มี

สุขภาพพลานามยัสมบรูณ์
  แข็งแรง  มสุีขภาพจิตที่ดี

  และเปน็ชุมชนนา่อยู่
ปลอดขยะ ปลอดโรค 
ปลอดภยัอย่างยั่งยืน

ส านกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคน และสงัคม

วัตถุประสงค์โครงการที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับตวัชวีัด (KPI)
งบประมาณและที่มา

13



แบบ ผ. 01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน, ย.5 เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.4 ดา้นการพัฒนาสงัคมใหร้่มเยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา  สง่เสริม  สนับสนุนการศึกษาเดก็  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีทอ้งถ่ิน  ศาสนาและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน จดัหา จดัซ้ือ  สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างอาคาร

อเนกประสงค์ ศพด.บา้นโพนมว่ง
เพื่อใหผู้้ปกครองมทีี่พกัรอ
รับส่งเด็กกอ่นกลับบา้นอย่าง
เหมาะสมและเปน็มมุส่ือสาร
ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กกบั
ผู้ปกครอง

จ านวน 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 มศีาลาที่พกัให้
ผู้ปกครอง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมทีี่พกั
รอเพยีงพอ

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง

2 โครงการร้ือถอนพร้อมถมดิน 
ศพด.ไพรขลา (หลังเกา่)

เพื่อใช้เปน็สถานที่จัด
กจิกรรมของ ศพด.

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กไพร
ขลา หลังเกา่

200,000 200,000 200,000 200,000 มทีี่ส าหรับใช้จัด
กจิกรรมของ ศพด.

ใช้เปน็สถานที่จัดกจิกรรม
ของ ศพด.

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างร้ัว ศพด. ไพร
ขลา

เพื่อเปน็แนวเขตปอ้งกนั
ความปลอดภยัของเด็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กไพร
ขลา

300,000 300,000 300,000 300,000 มร้ัีวรอบ ศพด.ไพรขลา เด็กมคีวามปลอดภยั กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 2 ยกระดบัความสามารถฯ ย. 4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน ย.5 เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.2 ดา้นการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพ่ือการแขง่ขนั

1.1 แผนงานการเกษตร
แนวทางการพัฒนาสง่เสริมอาชพีและใหแ้ก่ประชาชน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว

หอมมะลิอนิทรีย์
เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิต
ข้าวหอมมะลิแบบอนิทรีย์ 
สร้างชุมชนใหเ้ข้มแข็ง และ
ไมท่ าลายส่ิงแวดล้อม

หมู่ที่ 7,9 200,000 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรผลิตข้าวหอม
มะลิแบบอนิทรีย์เพิ่ม
มากขึ้น

สามารถลดต้นทนุการผลิต
 เพิ่มมลูค่าของสินค้าข้าว 
มสุีขภาพอนามยัดีขึ้น

ส านกัปลัด/
เกษตรอ าเภอ

2 โครงการส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพนัธุข์้าวชุมชน

เพื่อผลิตเมล็ดพนัธุข์้าวให้
เพยีงพอในทอ้งถิ่น

หมู่ที่ 1,4 90,000 90,000 90,000 90,000 มเีมล็ดพนัธุข์้าวที่ดีใน
ทอ้งถิ่น

มแีหล่งผลิตพนัธุข์้าวที่ดี
จ าหนา่ยในทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด/
เกษตรอ าเภอ

3 โครงการผลิตสารชีวภณัฑ์
ปอ้งกนัก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพชื

เพื่อปอ้งกนัการระบาดโรค
และแมลงศัตรูพชืของชุมชน

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

เกษตรกรสามารถลดการ
ใช้สารเคม ีผลผลิตเพิ่มขึ้น
 ปลอดภยัต่อเกษตรกร
และผู้บริโภค

ส านกัปลัด/
เกษตรอ าเภอ

4 โครงการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อนิทรีย์

เพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร 
และเข้าสู่ระบบการจัดการ
ตลาดด้วยตนเอง

หมู่ที่ 9        50,000     50,000     50,000     50,000 ข้าวหอมมะลิอนิทรีย์มี
มลูค่าเพิ่มขึ้น

สามารถรวมกลุ่มการผลิต
สินค้าเกษตรท าใหม้รีายได้
เพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด/
เกษตรอ าเภอ

5 โครงการส่ิงเสริมการปลูกพชื
อายุส้ันหลังนา (หลังฤดูกาล
เกบ็เกี่ยว)

เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ใหม้รีายได้เพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 2,3        60,000     60,000     60,000     60,000 เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึ้นหลังฤดูกาลเกบ็
เกี่ยว

เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น ส านกัปลัด/
เกษตรอ าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

15



แบบ ผ. 01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.3 ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

1.1 แผนงานการเกษตร
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม  สง่เสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลกู  จดัหา  จดัซ้ือ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกร
เพื่ออบรมส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการเกษตร

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 120,000 เกษตรกรมทีกัษะ
ความรู้เพิ่มขึ้น

สามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเกษตรใน

เกษตรกรได้

ส านกัปลัด/
เกษตร

2 โครงการบริหารจัดการขยะ 
ต าบลไพรขลา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะในต าบล
ไพรขลา

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 100,000 มรีะบบการบริหาร
จัดการขยะที่ดี

สามารถบริหารจัดการ
ขยะได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด/
ส่ิงแวดล้อง 
จว.สุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที่ 6 ยทุธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.7 ดา้นการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม  สง่เสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลกู  จดัหา  จดัซ้ือ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนัทาง

สังคมใหเ้ด็กและเยาวชนตําบล
ไพรขลา(กจิกรรม “โตไปไม่
โกง”)

 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ด็ก
และเยาวชนเปน็คนดีมคุีณธรรม 
จริยธรรม มคีวามซ่ือสัตย์ สุจริต 
 สร้างภมูคุ้ิมกนัทางสังคมใหเ้ด็ก
และเยาวชน ไมย่อมรับ
พฤติกรรมทจุริตคอร์รัปชันและ
การโกงทกุรูปแบบ และส่งเสริม
ใหเ้ด็กและเยาวชนมจีิต
สาธารณะ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชนส่์วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน ์ส่วนรวม

เด็กและเยาวชนตําบล
ไพรขลา

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังใหเ้ปน็คนดี
มคุีณธรรม จริยธรรม 
มคีวามซ่ือสัตย์ สุจริต  
มภีมูคุ้ิมกนัทางสังคม

เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังใหเ้ปน็คนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต  มี
ภมูคุ้ิมกนัทางสังคม ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทจุริต

คอร์รัปชันและการโกงทกุ
รูปแบบ  มจีิตสาธารณะ 
และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชนส่์วนตน เพื่อ

รักษาประโยชนส่์วนรวม

สํานกัปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที่ 7 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

2 โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนัทาง
สังคมใหเ้ด็กและเยาวชนตําบล
ไพรขลา (กจิกรรม “ส่งเสริม
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง”)

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนนาํแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้
ในการดําเนนิชีวิตประจําวันได้  
2. เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัทางสังคม
ใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างสมดุล ทา่มกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึ้น  
3. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนเหน็คุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จัก
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบง่ปนั และ
รู้จักอยู่ ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

เด็กและเยาวชนตําบล
ไพรขลา จํานวน 80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนตําบล
ไพรขลา จํานวน 80 คน

เด็กและเยาวชนสามารถ
นาํแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้

ในการดําเนนิ
ชีวิตประจําวันได้

สํานกัปลัด

3 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ใหแ้กป่ระชาชนใน
ตําบลไพรขลา

1. เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการปอ้งกนั
การคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
2.เพื่อสนบัสนนุใหภ้าคประชาชน
ร่วมกนัเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

คณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนประชาชนใน

เขตตําบลไพรขลา

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

คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง

การคอร์รัปชันและ
สามารถตรวจสอบการ

คอร์รัปชันได้

สํานกัปลัด

18



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตวัชวีัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการผู้ควบคุมและดูแล
ระบบประปาหมู่บา้น ตําบล
ไพรขลา

 -เพื่อใหผู้้ควบคุมและดูแลระบบ
ประปามคีวามรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัระบบประปา การผลิต
น้ําประปาที่ สะอาด มคุีณภาพ 
และได้มาตรฐาน 
 -เพื่อใหผู้้ควบคุมและดูแลระบบ
ประปา เข้าใจในการควบคุมการ
ผลิต และบํารุงรักษาระบบผลิต
ได้อย่างม ีประสิทธิภาพ

ตําบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ควบคุมและดูแล
ระบบประปาหมู่บา้นมี
ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัระบบประปา

ผู้ควบคุมและดูแลระบบ
ประปาหมู่บา้นสามารถ

ผลิตน้ําประปาที่ สะอาด 
มคุีณภาพ และได้

มาตรฐาน

สํานกัปลัด

5 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ํา เพื่อกอ่สร้างหอ้งน้ําใหมใ่หไ้ด้
มาตรฐาน ถูกหลักสุขลักษณะ
มากขึ้น

อบต.ไพรขลา 300,000 300,000 300,000 300,000 หอ้งน้ําที่ได้มาตรฐาน 
และถูกหลักสุขลักษณะ

มหีอ้งน้ําที่ได้มาตรฐาน 
และถูกหลักสุขลักษณะ

กองช่าง

6 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
ภาษทีอ้งถิ่น

เพื่อใหม้คีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัภาษทีอ้งถิ่น และปฏบิติั
ได้ถูกต้อง

ตําบลไพรขลา 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัภาษทีอ้งถิ่น

ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัภาษี
ทอ้งถิ่น และปฏบิติัได้

ถูกต้อง

กองคลัง

7 โครงการจัดเวทใีหค้วามรู้ด้าน
กระบวนการจัดทําแผนพฒันา 
 เพื่อแกไ้ข/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น ประจําปงีบประมาณ

เพื่อใหม้คีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั การแกไ้ข/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ตําบลไพรขลา 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั การแกไ้ข/

เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั การ

แกไ้ข/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพฒันา

ทอ้งถิ่น

สํานกัปลัด
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แบบ ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน, ย.5 เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.4 ดา้นการพัฒนาสงัคมใหร้่มเยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา  สง่เสริม  สนับสนุนการศึกษาเดก็  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีทอ้งถ่ิน  ศาสนาและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน จดัหา จดัซ้ือ  สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อดุหนนุโครงการเทศกาลปลา

ไหลข้าวใหมห่อมมะลิและงาน
กาชาด

 - เพื่อประชาสัมพนัธ์และ
จ าหนา่ยของดีเมอืงชุมพลบรีุ 
อนัได้แกข่้าวหอมมะลิ ปลา
ไหลธรรมชาติ ปลาช่อนนา 
ผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ใหเ้ปน็ที่รู้จัก
- เพื่อส่งเสริมการด าเนนิการ
ตามโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริเศรษฐกจิ
พอเพยีงและภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

จ านวน 1  คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้ประชาสัมพนัธ์ของดี
และอนรัุกษป์ระเพณี

อนัดีงามไว้

ประชาสัมพนัธ์และ
จ าหนา่ยของดีเมอืงชุมพล
บรีุ และอนรัุกษป์ระเพณี
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษาฯ/
อ าเภอชุมพล

บรีุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ. 06

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.7 ดา้นการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม  สง่เสริม  สนับสนุน  ก่อสร้าง  เพาะปลกู  จดัหา  จดัซ้ือ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้

ด้านการต่อต้านการทจุริต
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทจุริต 
แกค่ณะผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า 
ตลอดจนพนกังานจ้าง
2. เพื่อสร้างจิตส านกึและ
ความตระหนกัในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรมแกค่ณะผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า 
ตลอดจนพนกังานจ้าง

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

การทจุริตที่น ามา
เผยแพร่

สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทจุริต
 แกค่ณะผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า 
ตลอดจนพนกังานจ้าง 
และสร้างจิตส านกึและ
ความตระหนกัในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรมแกค่ณะ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิก
สภาทอ้งถิ่น ข้าราชการ
ฝ่ายประจ า ตลอดจน
พนกังานจ้าง

สป/ก.คลัง/ก.
ช่าง/ก.

การศึกษา

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์ที่ 7 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2 จัดท าคู่มอืการปอ้งกนั
ผลประโยชนท์บัซ้อน

1. เพื่อผลิตคู่มอืการปอ้งกนั
ผลประโยชนท์บัซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา ใหบ้คุลากร
ผู้ปฏบิติังานน าไปเปน็องค์
ความรู้ในการท างานให้
เปน็ไปด้วยความถูกต้อง 
2. เพื่อเปน็ประโยชนใ์นการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แกบ่คุลากรใหเ้กดิความ
ตระหนกัถึงปญัหาการทจุริต
คอร์รัปชัน

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - มกีารจัดท าคู่มอืการ
ปฏบิติังานเพื่อปอ้งกนั
ผลประโยชนท์บัซ้อน

สามารถจัดท าคู่มอืการ
ปฏบิติังานเพื่อปอ้งกนั

ผลประโยชนท์บัซ้อนส าเร็จ

สป/ก.คลัง/ก.
ช่าง/ก.

การศึกษา

3 กจิกรรม “ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทจุริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น”

เพื่อแสดงเจตจ านงทาง
การเมอืงในการต่อต้านการ
ทจุริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนปอ้งกนัการทจุริต
ในองค์กรที่บริหาร

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - มปีระกาศเจตจ านง
การต่อต้านการทจุริต
ของผู้บริหาร อย่างนอ้ย
 1 ฉบบั

การบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมคีวามโปร่งใส 
สามารถปอ้งกนัการทจุริต
ของบคุลากรองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้

สป/ก.คลัง/ก.
ช่าง/ก.

การศึกษา
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

4 การสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบคุคล

เพื่อก าหนดมาตรการด้าน
ความโปร่งใสในการบริหาร
บคุคลของ อบต. การ
ปฏบิติังานบคุลากรมรูีปแบบ 
ขั้นตอนการปฏบิติังานที่
ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ปอ้งกนัการ
ทจุริต ในการแสวงหา
ประโยชนจ์ากการปฏบิติังาน
ด้านบริหารงานบคุคล   
ปรับปรุงกลไกการปฏบิติั
ราชการด้านบริหารงาน
บคุคลของ อบต. ใหม้ี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเกง่
เข้ามาท างาน

จัดท ามาตรการด้านการ
บริหารบคุคลของ

องค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 

มาตรการ

 -  -  -  - มมีาตรการด าเนนิงาน
ด้านบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 
มาตรการ

ลดข้อร้องเรียนในการ
ด าเนนิการด้าน
บริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไมน่อ้ยกว่า 90

สป/ก.คลัง/ก.
ช่าง/ก.

การศึกษา

5 มาตรการออกค าส่ังมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหวัหนา้ส่วนราชการ

เพื่อเปน็การลดขั้นตอนการ
ใหบ้ริการประชาชนใหไ้ด้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว เปน็
ธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ฯลฯ

จัดท าค าส่ังมอบหมาย
งานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบล และหวัหนา้ส่วน
ราชการ จ านวน 4 ฉบบั

 -  -  -  - มคี าส่ังมอบหมายงาน
ใหผู้้ที่เกี่ยวข้องปฏบิติั
ราชการแทน จ านวน
ไมน่อ้ยกว่า 4 ฉบบั

ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
ในบริการที่ได้รับอยู่ใน
ระดับดี   และประชาชน
ได้รับความสะดวก และ
ลดการผูกขาดอ านาจ
หนา้ที่อนัเปน็ช่องทางแหง่
การทจุริ

ส านกัปลัด
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

6 กจิกรรม : “ควบคุมการเบกิ
จ่ายเงินตามข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี

1.เพื่อใหบ้คุลากรฝ่ายการเงิน
และบญัชี กองคลังมคีวามรู้
ความเข้าใจในการปฏบิติัตาม
ระเบยีบ ประกาศ และ
หนงัสือที่ เกี่ยวข้อง  
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏบิติังาน ที่อาจจะท าใหเ้กดิ
ความเสียหายแกท่างราชการ

บคุลากรฝ่ายการเงิน
และบญัชี กองคลัง 

อบต.ไพรขลา

 -  -  -  - ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏบิติังาน

บคุลากรฝ่ายการเงินและ
บญัชี กองคลัง มคีวามรู้
ความเข้าใจในการปฏบิติั
ตามระเบยีบ ประกาศ
และหนงัสือส่ังการที่
เกี่ยวข้อง

ส่วนการคลัง

7 กจิกรรม : “การพฒันาแผน
และกระบวนการจัดหาพสัดุ”

เพื่อปรับปรุงการด าเนนิงาน
ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง ฯลฯ

บคุลากรฝ่ายพสัดุและ
ทรัพย์สิน กองคลัง อบต.
ไพรขลา

 -  -  -  - ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมลูในการ

บริหารงานของ
หนว่ยงานด้วยความ

โปร่งใสมปีระสิทธิภาพ

ประชาชนสามารถได้
รับทราบข้อมลูในการ

บริหารงานของหนว่ยงาน
ด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ

ส่วนการคลัง

8 กจิกรรมการใช้บตัรคิวในการ
ติดต่อราชการ

เพื่อสร้างกลไกในการปฏบิติั
ราชการด้านการอ านวยความ
สะดวก ความเสมอภาค เปน็
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  และ
ใหป้ระชาชนผู้มาขอรับบริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - มกีารใช้บตัรคิวส าหรับ
ใหบ้ริการแกป่ระชาชน
ตามล าดับกอ่นหลัง 
ส าหรับหนว่ยงานที่
ใหบ้ริการ

ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
ในบริการที่ให ้ไมน่อ้ยว่า
ร้อยละ 70 ของผู้มา
ขอรับบริการ และเกดิ
ความโปร่งใส ลดข้อ
ร้องเรียนการทจุริตต่อ
หนา้ที่

สป/ก.คลัง/ก.
ช่าง/ก.

การศึกษา
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

9 กจิกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏบิติังาน

เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏบิติังานการบริการ
ประชาชน  และอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ 
และมคีวามพงึพอใจใน
การใหบ้ริการของ
เจ้าหนา้ที่ เพิ่มขึ้น

ผู้มารับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ และมี
ความพงึพอใจในการ
ใหบ้ริการของเจ้าหนา้ที่

สป/ก.คลัง/ก.
ช่าง/ก.

การศึกษา

10 มาตรการมอบอ านาจเจ้า
พนกังานทอ้งถิ่นตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522

1พื่อใหก้ารใช้ดุลยพนิจิของ
เจ้าพนกังานทอ้งถิ่นตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร
 พ.ศ. 2522 เปน็ไปอย่าง
รอบคอบ และปอ้งกนัการ
ทจุริตคอร์รัปชันของเจ้าหนา้ที่

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - ค าส่ังนายก อบต. มอบ
อ านาจเจ้าพนกังาน
ทอ้งถิ่น ตาม
พระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ใหก้บัรองนายก 
อบต.

มกีารออกค าส่ังมอบ
อ านาจนายก อบต. ใน
ฐานะเจ้าพนกังานทอ้งถิ่น
 ตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กองช่าง

11 กจิกรรมยกย่องเชิดชูเกยีรติ
หนว่ยงาน/บคุคลที่ประพฤติ
ปฏบิติัตนใหเ้ปน็ที่ประจักษ์

เพื่อยกย่องเชิดชูเกยีรติแก่
หนว่ยงาน/บคุคลที่มคีวาม
ซ่ือสัตย์ สุจริต มคุีณธรรม 
จริยธรรม  ฯลฯ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - มกีารยกย่องเชิดชู
เกยีรติแกห่นว่ยงาน/
บคุคลที่ประพฤติ
ปฏบิติัตนเปน็
แบบอย่างที่ดีจ านวน
ไมน่อ้ยกว่า 10 คน/ปี

จ านวนหนว่ยงาน/บคุคลที่
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกยีรติ

ส านกัปลัด

25



แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

12 กจิกรรม : ยกย่องและเชิดชู
เกยีรติแกบ่คุคล หนว่ยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน กจิกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลา

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่
ผู้ท าคุณประโยชน ์และมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

 -  -  -  - ยกย่องและเชิดชู
เกยีรติแกบ่คุคล 
หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น
 ผู้ท าคุณประโยชนห์รือ
เข้าร่วมในกจิกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

ประชาชน หนว่ยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา  
- ผู้ท าคุณประโยชน ์และ
มส่ีวนร่วมในกจิกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา

ส านกัปลัด

13 กจิกรรม : เชิดชูเกยีรติ
ประชาชนผู้ปฏบิติัตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อเชิดชูเกยีรติประชาชนผู้
ปฏบิติัตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ใหเ้ปน็ตัวอย่างและ
เปน็วิทยากร ถ่ายทอดใหแ้ก่
เกษตรกร

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - ระดับความส าเร็จของ
เกษตรกรสมคัรใจเข้า
ร่วมโครงการเศรษฐกจิ
พอเพยีง เพื่อสนอง
พระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เกษตรกรที่ผ่านการอบรม
สมคัรใจเข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อ
สนองพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกจิ 
และน ากลับไปด าเนนิการ
อย่างเปน็รูปธรรม

ส านกัปลัด

14 กจิกรรม : “การจัดท าข้อตกลง
การปฏบิติัราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา”

เพื่อใหก้ารปฏบิติัราชการตาม
ข้อตกลงการปฏบิติัราชการ
ของหนว่ยงานระดับส านกั/
กอง/ฝ่าย เปน็ไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสัมฤทธิต์ามที่
ก าหนด  ฯลฯ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - มกีารจัดท าข้อตกลง
การปฏบิติัราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

สามารถปฏบิติัราชการ
ตามข้อตกลงการปฏบิติั
ราชการของหนว่ยงาน
ระดับส านกั/กอง/ฝ่าย 
เปน็ไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด

สป/ก.คลัง/ก.
ช่าง/ก.

การศึกษา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

15 กจิกรรม : ใหค้วามร่วมมอืกบั
หนว่ยตรวจสอบที่ได้ด าเนนิการ
ตามอ านาจหนา้ที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏบิติัราชการของ อบต. ไพร
ขลา

1. เพื่อใหเ้ปน็มาตรการ
จัดการ กรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทจุริต  
2. เพื่อความโปร่งใส และ
ปอ้งกนัการทจุริต ตาม
หลักการบริหารกจิการ
บา้นเมอืงที่ดี

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - ทกุส านกั/กอง จัดท า
ข้อตกลงการปฏบิติั
ราชการต่อผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลามคีวามโปร่งใส 
และปอ้งกนัการทจุริต 
ตามหลักการบริหาร
กจิการบา้นเมอืงที่ดี

สป/ก.คลัง/ก.
ช่าง/ก.

การศึกษา

16 มาตรการ : “ด าเนนิการ
เกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บคุคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา ว่า
ทจุริตและปฏบิติัราชการตาม
อ านาจหนา้ที่โดยมชิอบ”

เพื่อสร้างจิตส านกึใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล พนกังาน
ครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
และพนกังานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และตระหนกั
ถึงความส าคัญของภยัของ
การทจุริตและประพฤติมชิอบ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - ร้อยละของเร่ือง
ร้องเรียนของเจ้าหนา้ที่
ที่มกีารทจุริตและ
ประพฤติมชิอบ

ภาคประชาชนมบีทบาท
ในการเฝ้าระวัง และ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ท างานของเจ้าหนา้ที่

ส านกัปลัด
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

17 มาตรการ : “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมลูข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
อนัเปน็ประโยชนแ์ก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและไมบ่ดิเบอืน
ข้อเทจ็จริง   
2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้
ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏบิติังานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - จ านวนศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพร
ขลา

มศูีนย์ข้อมลูข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา จ านวน 1 แหง่

ส านกัปลัด

18 กจิกรรม : “การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พสัดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และ
การรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบั
การเงินการคลัง”

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารใน
การปฏบิติังานใหป้ระชาชน
ได้รับรู้ และเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์การปฏบิติังาน
ของภาครัฐเพื่อ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - ประชาชนได้รับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารที่ส าคัญของทาง
ราชการ ประชาชนมี
โอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา
 ท าใหล้ดการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบ มคีวาม
โปร่งใสในการปฏบิติังาน

กองคลัง
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

19 มาตรการ : “จัดใหม้ชี่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา”

1. เพื่อใหม้ชี่องทางการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
หนว่ยงานที่หลากหลาย  
2. เพื่อใหป้ระชาชนหรือ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น  
3. เพื่อใหม้ชี่องทางในการรับ
เร่ืองร้องเรียนที่เข้าถึง
ประชาชนได้ง่าย

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ของหนว่ยงาน

ช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารของ

หนว่ยงาน จ านวนไมน่อ้ย
กว่า 7 ช่องทาง

ส านกัปลัด

20 กจิกรรม : รับฟงัความคิดเหน็
เร่ืองการด าเนนิการเกี่ยวกบั
กจิการที่มผีลกระทบต่อความ
เปน็อยู่ และสุขอนามยัของ
ประชาชนในต าบลไพรขลา”

เพื่อรับทราบปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ และจะได้แกไ้ขปญัหา
ได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเปน็
ข้อมลูในการท าแผนงาน
โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - มสีถิติจ านวนเร่ืองร้อง
ทกุข์/ร้องเรียน ประจ า
สัปดาห/์ประจ าเดือน

ใหบ้ริการรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ จาก
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มส่ีวนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง

ส านกัปลัด

21 กจิกรรม : การด าเนนิงานศูนย์
รับเร่ืองราวร้องทกุข์ และ
ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เร่ืองร้องเรียน

1. เพื่อเปน็ช่องทางในการรับ
เร่ืองร้องเรียน หรือรับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน  
2. เพื่อใหป้ระชาชนได้ทราบ
ขั้นตอน และกระบวนการใน
การร้องเรียน

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - ประชาชนได้รับทราบ
ขั้นตอน กระบวนการ 
และแสดงความคิดเหน็
ผ่านช่องทางในการรับ
เร่ืองร้องเรียน

มชี่องทางและก าหนด
ขั้นตอนกระบวนการใน
การร้องเรียน

ส านกัปลัด
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
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หน่วยงานที่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

22 มาตรการ : แกไ้ขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ด้านการสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อรับแจ้งปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่เกี่ยวกบัเหตุเดือดร้อน
ร าคาญตามพระราชบญัญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และจะได้แกไ้ขปญัหาได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - มสีถิติจ านวนเร่ืองร้อง
ทกุข์/ร้องเรียนเหตุ
เดือดร้อนร าคาญเปน็
ประจ าทกุเดือน

รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทกุข์เกี่ยวกบัเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ จาก
ประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา

ส านกัปลัด

23 มาตรการ : แต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเปน็
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

เพื่อเปน็กลไกภาคประชาชน 
(โดยวิธีผ่านการประชาคม) 
ในการมส่ีวนร่วมกบัองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

ตัวแทนประชาคม
หมู่บา้นทั้ง 12 หมู่บา้น

 -  -  -  - ประชาชนมส่ีวนร่วมใน
การตรวจสอบการ
ด าเนนิงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

ประชาชนมส่ีวนร่วมใน
การด าเนนิงานและ
ตรวจสอบการด าเนนิงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

กองคลัง

24 มาตรการ : ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมนิผลการ
ปฏบิติัตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกจิการ บา้นเมอืง
ที่ดีของ อบต. ไพรขลา

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ใหเ้กดิ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้าง บทบาทของ
ประชาชน  
2. เพื่อเปดิโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม
และแสดงความคิดเหน็ใน
การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภา
ทอ้งถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้แทนพนกังานส่วนต าบล

 -  -  -  - ประชาชนได้เข้ามาร่วม
ในการตัดสินใจในการ
บริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

เปดิโอกาสใหป้ระชาชนได้
เข้ามาร่วมในการตัดสินใจ
ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา

ส านกัปลัด
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

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

25 กจิกรรม : จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี

1. เพื่อจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบยีบ 
คตง. ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
 2544  
2. เพื่อพสูิจนค์วามถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของข้อมลูและ
ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการ
บญัชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
3. เพื่อตรวจสอบการ
ปฏบิติังานของหนว่ยรับตรวจ
ว่าเปน็ไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบงัคับ ค าส่ัง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
ก าหนด  
4. เพื่อตรวจสอบหาระบบ
การควบคุมภายในของหนว่ย
รับตรวจว่าเพยีงพอ และ
เหมาะสม  
5. เพื่อเปน็หลักประกนัการ
ใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ 
ของส่วนราชการเปน็ไปอย่าง
เหมาะสม

พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานครู ของ

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลา

 -  -  -  - บคุลากรมคีวามเข้าใจ
และปฏบิติัตาม
กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิข์องงานมาก
ขึ้น

บคุลากรมคีวามเข้าใจ
และปฏบิติัตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบงัคับ ลด
ความเส่ียงในการเบกิ
จ่ายเงินลดนอ้ยลง และ
สามารถใช้ทรัพยากรของ
ส านกั/กอง/หนว่ยงาน ที่
มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด

ส านกัปลัด
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

26 กจิกรรม : ติดตามประเมนิผล
ระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

เพื่อใหส่้วนราชการที่
รับผิดชอบจัดท าและน า
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
จัดการความเส่ียงไป
ด าเนนิการเพื่อควบคุมลด
ความเส่ียง ในการปอ้งกนั
หรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การร่ัวไหล การ
ส้ินเปลือง หรือการทจุริตใน
หนว่ยรับตรวจ

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - มกีารติดตามผลการ
ปฏบิติัตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มกีารน าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในไป
ด าเนนิการบริหารจัดการ
ความเส่ียง

สป/ก.คลัง/ก.
ช่าง/ก.

การศึกษา

27 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบคุคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย

1. เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม
 การตรวจสอบ ก ากบัดูแล
การบริหารงานบคุคลให้
เปน็ไปด้วยความโปร่งใสและ
เปน็ธรรม  
2. เพื่อใหเ้ปน็แนวทางในการ
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบคุคลเกี่ยวกบั
การบรรจุแต่งต้ังการโอน ย้าย

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - ก าหนดเปน็ระดับขั้น
ของความส าเร็จ แบง่
เกณฑ์การใหค้ะแนน
เปน็ 5 ระดับ โดย
พจิารณาจาก
ความกา้วหนา้ของ
ขั้นตอนการด าเนนิงาน
ตามเปา้หมายของแต่
ละระดับ

ประชาชนมส่ีวนร่วมใน
การตรวจสอบ ก ากบั 
ดูแลการบริหารงานบคุคล
เกี่ยวกบัการบรรจุ การ
โอน ย้าย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา
 และมแีนวทางในการ
ปฏบิติังานอย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งเปดิเผยและ
สามารถอธิบายผลที่
เกดิขึ้นดังกล่าวได้

ส านกัปลัด

32
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เปา้หมาย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

28 กจิกรรม : การมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้
ประโยชนท์รัพย์สิน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลา

เพื่อใหก้ารรับ - จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา เกดิความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

อบต.ไพรขลา  -  -  -  - มกีารด าเนนิงานตาม
วิธีการด าเนนิงานครบ
ทกุขั้นตอน

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ตรวจสอบและได้รับทราบ
ข้อมลูการรับ – จ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล             ไพรขลา 
ท าใหเ้กดิความโปร่งใส ใน
การรับ – จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา

กองคลัง

29 กจิกรรม : อบรมใหค้วามรู้
กรรมการตรวจการจ้าง

เพื่อใหผู้้ปฏบิติังานและผู้
ได้รับการแต่งต้ังใหเ้ปน็
กรรมการตรวจการจ้าง ท า
หนา้ที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกบั
ข้อบงัคับหรือระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง

 -  -  -  - คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ท าหนา้ที่ตรวจ
งานจ้างอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ท าหนา้ที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกบัข้อบงัคับ
หรือระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง

30 กจิกรรม : ส่งเสริมสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นใหม้บีทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏบิติังานของ
ฝ่ายบริหาร

1. เพื่อเปน็กลไกส าหรับ
ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมนิผลการปฏบิติังาน
ของฝ่ายบริหาร  
2. เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส
และลดการทจุริต สามารถ
ตรวจสอบได้  
3. สมาชิกสภาทอ้งถิ่นเข้าใจ
บทบาท หนา้ที่ของตนเอง
มากขึ้น

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพร
ขลา จ านวน 24  คน

 -  -  -  - สมาชิกสภาทอ้งถิ่น
เข้าใจบทบาทหนา้ที่

1. สมาชิกสภาทอ้งถิ่น
เข้าใจบทบาทหนา้ที่ และ
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏบิติังานของฝ่ายบริหาร
2. การปฏบิติังานต่างๆ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ส านกัปลัด
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แบบ ผ. 06

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตวัชวีัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

31 มาตรการ : การส่งเสริมและ
พฒันาเครือข่ายด้านการ
ปอ้งกนัการทจุริต

1. เพื่อสร้างแกนน าแนวร่วม
และเครือข่ายในการรักษา
ผลประโยชนข์องทอ้งถิ่น  
2. เพื่อพฒันาองค์ความรู้
ใหก้บัทกุภาคส่วน ใหเ้กดิ
จิตส านกึและตระหนกั
เกี่ยวกบัปญัหาการทจุริต  
3. เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื
ร่วมใจในการปอ้งกนัการ
ทจุริตในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกจิ สถานศึกษา
 และภาคประชาชน ใน
เขตต าบลไพรขลาเข้ามา
มส่ีวนร่วมในการเปน็
เครือข่ายด้านการ
ปอ้งกนัการทจุริต
ร่วมกบัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา

 -  -  -  - เกดิความร่วมมอืร่วมใจ
ในการปอ้งกนัการ
ทจุริตในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลไพร
ขลา

เกดิแกนน า แนวร่วมและ
เครือข่ายในการรักษา
ผลประโยชนข์องทอ้งถิ่น 
 และตระหนกัเกี่ยวกบั
ปญัหาการทจุริต

ส านกัปลัด
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แบบ ผ. 08

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ที่ 4 ยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ย.7 ดา้นการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา จดักิจกรรม  ฝึกอบรม ศึกษาดงูาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสมัพันธ์  จดัหา จดัซ้ือ ปรับปรุง

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือผ้ามา่นพร้อมอปุกรณ์ ส านกังาน อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 สป/ก.คลัง
2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 1 เคร่ือง 59,000 59,000 59,000 59,000 ส านกัปลัด
3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง 14,000 14,000 14,000 14,000 ส านกัปลัด
4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
จัดซ้ือถังออกซิเจน จ านวน 1 ถัง 7,000 7,000 7,000 7,000 ส านกัปลัด

5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซ้ือแผงกน้รถพลาสติกชนดิน้ า 
(แบบริเออร์)

จ านวน 6 อนั 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านกัปลัด

6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโซฟา จ านวน 1 ชุด 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านกัปลัด
7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาท จ านวน 4 ตู้ 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านกัปลัด
8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง จัดชื้อรถเข็น จ านวน 1 คัน 3,500 3,500 3,500 3,500 ส านกัปลัด

ราละเอียดบญัชคีรุภณัฑ์

หมวด ประเภท

ยทุธศาสตร์ที่ 7 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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๗๒ 

 
 
 
 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 

- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


