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ค ำน ำ 
 
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้งในปัจจุบัน และอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลา ประกอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ ชี้น าทิศทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสี่ปี
จังหวัด แผนพัฒนาสี่ปีอ าเภอ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวแทนประชาชนทุกกลุ่มองค์กรทุกหมู่บ้าน 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนดวิสัยทัศน์  โดยเน้นถึงปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเป็นหลัก และแนวทางการ  พัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วย
การเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของ
ต าบลให้อยู่ดีมีสุข  รู้จักความพอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาที่
มุ่งสู่คุณภาพในทุกด้านโดยเฉพาะการเสริมสร้างคนให้มีความรู้มีภูมิปัญญารู้เท่าทันโลก  และการจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน ซึ่งการด าเนินตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้
นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในต าบลไพรขลา และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ต่าง ๆ ทุกส่วนร่วมกันบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะท าให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนน าความสุขและความเจริญมาสู่ท้องถิ่นได้ด้วยความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
        พฤษภาคม  2561 
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หลักกำรและเหตุผล 
ในกำรเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. 256๑ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้จัดท าพร้อมกับประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่
ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ  และ
ประกาศใช้ต่อไป”  

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ไมใ่ห้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. 256๑ เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็น
เร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    
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ส่วนที่  1 บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนำสี่ปี 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 แผนพัฒนาสี่ปีเป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องด าเนินการทบทวนและด าเนินการจัดท าทุกสี่ปี  
เป็นแผนพัฒนาที่น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมี
หลายแนวทาง  และต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็น
ข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่ง
เป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม 

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการ
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถด าเนินการได้การสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ 

2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะน าไปจัดท าข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย 
๒. ลักษณะส ำคัญของแผนพัฒนำส่ีปีโดยสรุป 

1.  เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.  เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน 
3.  เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสี่ปี 
4. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

๓.  วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำส่ีปี 
1. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสี่ปีมีความสอดคล้อง  และสามารถพัฒนาได้ตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๓. เพ่ือความสะดวกในการพัฒนาและสามารถของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนได้ง่าย 
๔. เพ่ือการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

๔.  ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำส่ีปี 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  สี่ปีที่

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ที่

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้
ต่อไป”  



4 

๕.   นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของประชาชน สนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างถนนลงหินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จัดหาแหล่งน้ า คลองน้ า บ่อน้ า หนองน้ า เพ่ือใช้ทางด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรได้ท านาให้ทันฤดูกาล
และช่วยด้านอุทกภัย เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง การลงทุนซ้ าซ้อน  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประชาชนมีมาก เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา   
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
  1.2  เพื่อจัดให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค 
  1.3  เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคมในชีวิตประจ าวัน 
  1.4  เพื่อด าเนินการให้มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 2.  เป้าหมาย 
  2.1  พัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  หมู่ที่  1-12  ต าบลไพรขลา 
  2.2  จัดให้มีน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดปี  หมู่ที่ 1 – 12 
  2.3  อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคม  หมู่ที่ 1 – 12 
  2.4  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่  หมู่ที่ 1 – 12 
 3.  แนวทางการพัฒนา 

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

 ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำคนและสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เพ่ือให้เด็กที่มีความมุ่งมั่น
ในด้านการศึกษาและจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต  ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา  โดย
การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพ่ือที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้
อภัยและเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ด าเนินการ
ให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ
หน่วยงานอ่ืนในการด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และด าเนินการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เช่น  อุทกภัย อัคคีภัย   
วาตภัย และภัยอื่น ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  1.2  เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านนันทนาการและด้านการกีฬา 
  1.3  เพื่อจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ  

1.4  เพ่ือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 2.  เป้าหมาย 
  2.1  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 
  2.2  จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม 
  2.3  จัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  
  2.4  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในต าบลไพรขลา 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
  3.1  เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
  3.2  ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมด้านการกีฬา 
  3.3  จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส 

 ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
 การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การออกก าลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เด็กและสตรี  รณรงค์
ควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื่อก าจัดยุงอันเป็น
สาเหตุของโรค  จัดหาวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาด  โครงการอาหารปลอดภัย   
 1.  วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อให้การบริการด้านการควบคุมโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ได้ทั่วถึงและมีระสิทธิ
ภาพ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 2.  เป้าหมาย 

2.1  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2.2  ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

สุขภาพของตนเองและครอบครัวเพิ่มข้ึน 
 3.  แนวทางการพัฒนา 

3.1  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์ 
3.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน   อาหารเสริม (นม) 
ให้โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลทุกโรง จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน  
สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  
จริยธรรม  หรือนันทนาการการศึกษา  และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่
ยากจน  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและจัดประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น ถวาย
เทียนพรรษา การจัดประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ   ลอยกระทง  และประเพณีการแข่งเรือในวันออก
พรรษา   
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี 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 ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรม และวัสดุ ครุภันฑ์ ทาง
การศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยน า
หลักการของรัฐบาลมาปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา  และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร  เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน  มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้าน
และต าบลของเรา  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ในอนาคต  การกระตุ้นเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพ่ือสีข้าวสาร
ที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย  ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบลไพรขลา และได้ก่อสร้าง
โรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการผลิตข้าว
หอมมะลิ  และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลไพรขลาในระดับหนึ่งส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์  ส่งเสริม
กิจกรรมลานค้าชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ   
           1.  วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักปุ๋ย
พืชสด                    

1.2  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม  เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว                                
1.3  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 

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

 ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก ป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอ่ืนๆก็จะตามมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนว
เขตที่สาธารณะประโยชน์และปลูกป่าทดแทน  ดูแลรักษาป่า  ล าธาร แม่น้ าล าคลอง  จัดให้มีโครงการ
ก าจัดวัชพืช  และโครงการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและจัดหาถังขยะ   
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 เพ่ือป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  1.3 เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน 
  1.5 เพ่ือป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
 2.  เป้าหมาย 
  2.1 พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา 
  2.2 ปลูกป่าทดแทนในท่ีสาธารณประโยชน์และพ้ืนที่รอบๆบ้านเรือน 
  2.3 จัดท าแนวเขตรอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันการบุกรุก 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ส่งเสริมการดูแลป้องกันและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2 ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  3.3 ส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

1.2. เพ่ือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

1.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ร่วมกับ อบต. 

1.4. เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.5. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เป้าหมาย 
  2.1 พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา 
  2.2 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
 3.  แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 

3.4  การให้บริการประชาชนทั้งในและนอกส านักงาน อ านวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติด 
งานรวมทั้งเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 

 
 

************************************************* 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงส่ีปี 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในช่วงส่ีปี 
 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 ประช าสัมพันธ์ จัดหา         
จัดซื้อ  ปรับปรุง 
 2.8 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุน ก่อสร้าง         
เพาะปลูก  จัดหา  จัดซื้อ   
 2.9 อบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค ์ส่งเสริม สนับสนุน จัดซื้อ จัดหา  
 2.10 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น ศาสนาและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จดัหา จัดซื้อ สร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุง 
 
 
 

 

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



แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.1 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาก่อสรา้งปรบัปรงุ ซ่อมแซม  บา้รงุรกัษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน้้า  ถนน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

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

 1
เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 192 
เมตร

390,000 409,500 429,975 451,474 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่
 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4  เมตร ยาว 360
  เมตร

740,000 777,000 815,850 856,643 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่
 3

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 340 
เมตร

850,000 892,500 937,125 983,981 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่
 4

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 176 
เมตร

355,000 372,750 391,388 410,957 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่
 5

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 160 
เมตร

399,000 418,950 439,898 461,892 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลงหนิคลุก
 หมู่ที่ 6

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

398,000 417,900 438,795 460,735 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่
 7

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

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

509,000 534,450 561,173 589,231 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2561

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)
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แบบ ผ. 01

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

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

งบประมาณและที่มา
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้ม
หนองควาย หมู่ที่ 8

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

   499,000 523,950 550,148 577,655 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนสามารถใช้
สัญจรได้สะดวกและ

ปลอดภยั

กองช่าง

9 โครงการวางทอ่ระบายน ้าพร้อม
บอ่พกั หมู่ที่ 10

 - เพื่อแก้ไขปญัหาน ้าทว่มขัง ทอ่ขนาด Ø 0.60 เมตร
 จ้านวน 553 ทอ่น 
พร้อมวางบอ่พกั ขนาด 
1.00 x 1.00 x 1.40  
เมตร  จ้านวน  10  บอ่

726,000 762,300 800,415 840,436 ระบายน ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่
 11

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

   499,000 523,950 550,148 577,655 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนสามารถใช้
สัญจรได้สะดวกและ

ปลอดภยั

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่
 12

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

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

481,000 505,050 530,303 556,818 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนลงหนิคลุก
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 9

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภยัของประชาชน

กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,600 เมตร

318,000 333,900 350,595 368,125 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภยั

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กองช่าง
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แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมใหร้ม่เย็นและยั่งยืน

1.1 แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา อบรมใหค้วามรู ้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสรมิ สนับสนุน จัดซ้ือ จัดหา จัดตั้ง

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว์
เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว ์
ปลีะ 2 คร้ัง และขึ้นทะเบยีน
สัตว์

สุนัขและแมวที่อยู่ใน
พื้นที่ต าบลไพรขลา

1,521 1,597 1,677 1,761 ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว ์และขึ้นทะเบยีน

สัตว์

รู้จ านวนประชากรสุนัข/
แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี

เจ้าของ

สาธารณสุข/
สป.

2 โครงการจัดซ้ือถังขยะแยก
ประเภท

เพื่อใช้รองรับขยะในเขตต าบล
ไพรขลาและแหล่งทอ่งเที่ยว

ต าบลไพรขลา,บา้นน า
ร่อง

  129,600 136,080 142,884 150,028 ปริมาณขยะลดลง สามารถแยกประเภทขยะ
ต่าง ๆ ได้

สาธารณสุข/
สป.

3 โครงการจัดซ้ือถังพลาสติก เพื่อใช้จัดท าถังขยะเปยีกใน
ครัวเรือน บา้นน าร่อง ต าบล
ไพรขลา

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

   67,201 70,561 74,089 77,794 ปริมาณขยะลดลง สามารถคัดแยกขยะเปยีก
ระดับครัวเรือนได้

สาธารณสุข/
สป.

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2561

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.7 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  จัดหา จัดซ้ือ ปรบัปรงุ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าปา้ย

ประชาสัมพนัธห์า้มทิ้งขยะใน
เขตพื้นที่ อบต.ไพรขลา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ
และลดปริมาณขยะในพื้นที่

ปา้ยขนาด 1.2  x 2.4 
เมตร  จ านวน 10 ปา้ย

32,000 33,600 35,280 37,044 มีปา้ยประชาสัมพนัธ์
หา้มทิ้งขยะ

ประชาชนได้รับทราบ
และลดปริมาณขยะใน

พื้นที่

สป/กองช่าง

2 โครงการหมู่บา้นต้นแบบรู้รัก
ประชาธปิไตย ไทยนิยม

เพื่อเปน็หมู่บา้นต้นแบบ เปน็
แกนหลักในการแก้ไขปญัหา มี
ส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ
และรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตย

หมู่บา้นในต าบลไพรขลา 60,000 60,000 60,000 60,000 มีหมู่บา้นต้นแบบ รู้ถึงบทบาทหน้าที่ใน
การปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย

สป/กกต.สร.

3 โครงการจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธก์ารควบคุม
อาคารตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ
เร่ืองการควบคุมอาคารในพื้นที่
ต าบลไพรขลา

ปา้ยขนาด 1.2  x 2.4 
เมตร  จ านวน 24 ปา้ย

76,800 80,640 84,672 88,906 มีปา้ยประชาสัมพนัธ์
การควบคุมอาคารตาม
 พรบ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522

ประชาชนได้รับทราบ
เร่ืองการควบคุมอาคาร
ในพื้นที่ต าบลไพรขลา

สป/กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2561

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.1 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

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

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ใหก้ับ
ประปาหมู่บา้นโนนสมบรูณ์  หมู่
ที่ 6 ต าบลไพรขลา  (ใหก้ับ
ส านักงานการไฟฟา้ฟา้ส่วน
ภมูิภาคอ าเภอทา่ตูม)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟา้ใช้ในการบริหารระบบ
ประปาของหมู่บา้น

ประชาชน  หมู่ที่  6 
จ านวน  63  หลังคาเรือน

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

กองช่าง/กฟภ.

2 โครงการอุดหนุนงานขยายเขต
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ใหก้ับโรง
กรองน้ าประปาบา้นโนนโพธิ ์ 
หมู่ที่ 9 ต าบลไพรขลา  (ใหก้ับ
ส านักงานการไฟฟา้ฟา้ส่วน
ภมูิภาคอ าเภอทา่ตูม)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ มี
ไฟฟา้ใช้ในการบริหารระบบ
ประปาของหมู่บา้น

ประชาชน  หมู่ที่  9 
จ านวน  133  หลังคา
เรือน

328,335  -  -  - ประชาชนมีน้ าประปาใช้ ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
น้ าประปาใช้ทกุหลังคา
เรือน

กองช่าง/กฟภ.

3 โครงการอุดหนุนงานขยายเขต
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ใหก้ับโรง
สูบน้ าประปาหมู่บา้นโนนโพธิ ์ 
หมู่ที่ 9 ต าบลไพรขลา  (ใหก้ับ
ส านักงานการไฟฟา้ฟา้ส่วน
ภมูิภาคอ าเภอทา่ตูม)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ มี
ไฟฟา้ใช้ในการบริหารระบบ
ประปาของหมู่บา้น

ประชาชน  หมู่ที่  9 
จ านวน  133  หลังคา
เรือน

928,305  -  -  - ประชาชนมีน้ าประปาใช้ ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
น้ าประปาใช้ทกุหลังคา
เรือน

กองช่าง/กฟภ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมใหร้ม่เย็นและยั่งยืน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  สรา้งความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ใหก้ารสงเคราะห์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนในการใหก้ารสงเคราะห์
แก่ราษฎรที่ประสบความทกุข์
ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดทั้งช่วยเหลิอผู้ประสบสา
ธารณภยั เหล่าการชาดจังหวดั
สุรินทร์

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด จ.
สุรินทร์

จ านวน  1  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  1  คร้ัง สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

ส านักปลัด/
เหล่ากาชาด 

จ.สุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมใหร้ม่เย็นและยั่งยืน

1.1 แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา อบรมใหค้วามรู ้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสรมิ สนับสนุน จัดซ้ือ จัดหา จัดตั้ง

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

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

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน สาธารณสุข 
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 (หมายเหตุ : จ านวน 12 หมู่ หมู่
ละ 20,000 บาท)

เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อบรมรณรงค์และ
ปอ้งกันด้านสาธารณสุข
 หมู่บา้นในต าบลไพร
ขลา หมู่ที่ 1-12

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป ี(2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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