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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนภายในต าบล ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0 ประกอบ
กับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ที่
แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง แผนพัฒนาท้องถ่ิน หมายถึง 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบ ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ เพื่อน ามา ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมและงบประมาณ
เงินอุดหนุน  พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  

องค์การบริหารส่วนต าบล ไพรขลา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ฉบับนีจ้ะท าให้เกิดประโยชน์ และแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน
น าความสุขและความเจริญมาสู่ท้องถ่ินได้ด้วยความส าเร็จและมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
 

       องค์การบรหิารสว่นต าบลไพรขลา  
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สารบัญ 
 

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

ส่วนท่ี ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  ๖ 
๑. ด้านกายภาพ  ๖ 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  ๗ 
๓. ประชากร  ๘ 
๔. สภาพทางสังคม  ๙ 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน  ๑๐ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ  ๑๐ 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  ๑๐ 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๒ 
๙. อื่น ๆ   ๑๒ 

ส่วนท่ี ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๑๕ 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  ๑๕ 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๒๖ 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  ๔๒ 

ส่วนท่ี ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   ๔๘ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  ๔๘ 
๒. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ.๐๑  ๕๐ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ผ.๐๑/๑   ๕๒ 
- รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.๐๒, ผ.๐๒/๑ (จากหมู่บ้านและชุมชน)   ๕๓-๘๘ 
- รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.๐๒ (อุดหนุนฯ)   ๘๙-๙๑ 
- รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.๐๒/๒ (เกินศักยภาพ)          ๙๒-๙๙ 
- รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.๐๓ (บัญชีครุภัณฑ์)        ๑๐๖-๑๐๙ 

ส่วนท่ี ๔  การติดตามและประเมินผล        ๑๑๐-๑๑๙ 
๑. การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์
๒. การติดตามประเมินผลโครงการ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 
 



ค 

 
ภาคผนวก        ๑๒๐ 

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
- ค ารับรองแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- ประวัติต าบลไพรขลา 



๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ 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  พัฒนาถนนหนทางให้มีคุณภาพดีข้ึนสนองตอบต่อการใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒. นาต้องมีน้ า พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนทางการเกษตรของทุกๆ หมู่บ้าน เพื่อใช้ท านาปี  ให้มีความเสี่ยงที่

จะเสียหาย  เนื่องจากภัยแล้งจากฝนมาช้าหรือฝนทิ้งช่วงน้อยที่สุด  
๓. คนต้องมีงาน ส่งเสริมการมีงาน  มีรายได้เสริมในอาชีพโดยการจัดต้ังกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม  
๔. การตั้งศูนย์บริการประชาชนภายในต าบล เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ  
๕. ด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ละผู้ด้อยโอกาส  โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้

ทุกคนมีความสุขมากขึ้น 
๖. ให้ความส าคัญงานพัฒนา  ปัญหาเร่งด่วน  เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา อื่นๆ เป็นปัญหาที่ต้อง แก้ไข 

อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน   
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)  เพ่ือการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๒. ส่งเสริมอาชีพเพื่อรายได้  ลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต การเกษตร อินทรีย ์
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นการเรียนรู้แบบรอบด้านต่อเนื่องทั้งในด้านอาชีพการบริการ

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



๓ 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

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

พันธกิจ ( MISSIONS)  
 1. นโยบายเร่งด่วน  

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริม
ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ
ประชาชนจากสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อาทิเช่น โควิด - 19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และอ านวยความสะดวกในการ

คมนาคม 
2.2 ด าเนินการจัดสร้าง ปรับปรุง ระบบน้ าปะปา คลองส่งน้ า เพื่อการเกษตรและขยายเขตไฟฟูา

พร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 
2.3 ปรับปรุง พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทะเลสาบทุ่งกุลา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกก าลังกาย

และพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม 
2.4 จัดให้มีไฟส่องสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา อย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.5 ปรับปรุง พัฒนา แหล่งน้ าตามธรรมชาติ จัดการแหล่งน้ าโดยการขุดสระ ขุดบ่อน้ าต้ืน         

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน 
2.6 จัดท าผังเมือง ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของให้มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีระบบ 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้มีการสร้างงาน  สร้าง

เงิน สร้างรายได้ ในชุมชนให้มีการอยู่ดี กินดี มีสุข 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มออมวันละบาท กลุ่ม

พัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มท าประมง กลุ่มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน า           

แนวทางตามพระราชด าริมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
3.4 จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่ซื้อ-

ขายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีรายได้ จากการพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิต 

การตลาด ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน 
3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ด้านงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม. เพื่อ

ขับเคลื่อนการท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด  
3.7 สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

ความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน 
3.8 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง 
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4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
4.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เพื่อให้

สอดคล้องพร้อมรองรับประเทศไทยยุค 4.0 
4.2 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึน 
4.3 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง 

สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม 
4.4 รณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยของชีวิต  

และทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 
4.5 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ

ยานพาหนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.6 ส่งเสริม ให้การเรียนรู้ เกี่ยวกับการปูองกันภัยและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการ

บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
4.7 จัดการบริการอินเทอร์เน็ตในระดับต าบลเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

เกิดการเรียนรู้ ทันต่อเหตุการณ์ในสังคมออนไลน์ 
4.8 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  

ลานกีฬากลางของท้องถ่ินและอุปกรณ์การกีฬาที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
4.9 สนับสนุน อุปกรณ์การกีฬา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้

การพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สร้างระบบบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ได้ และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
5.3 ส่งเสริมให้ประชาชน  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดยุทธศาสตร์ การจัดท าแผน โครงการ 

ในการพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
5.4 พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มา

รับบริการได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจสูงสุด 
5.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ ของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารท้องถ่ินและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
5.7 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการงานด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความ

ต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง 

6. นโยบายด้านศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ให้คงอยู่สืบไป 
6.2 ท านุบ ารุงด้านศาสนา วัดวาอาราม ในต าบลให้เป็นศาสนสถาน และศูนย์รวมจิตใจของ        

คนในชุมชน 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุและกิจกรรมตามจารีตประเพณีอันดีงามให้คงไว้ สืบไป 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การร่วมกันจัดกิจกรรมแห่งสายน้ าสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
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6.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เกิด
สังคมแห่งความสงบสุข 

7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย

อย่างเหมาะสม 
7.2 รณรงค์การปลูกจิตส านึกของเด็ก เยาวชน ประชาชนในการปูองกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ แยก ก าจัดขยะ และดูแลรักษาความสะอาด 
7.3 จัดหา ปรับปรุง สถานที่ทิ้งขยะ และด าเนินการสร้างระบบการเก็บ การก าจัดขยะมูลฝอย   

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธ์ุไม้ให้ประชาชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ 

ปลูกปุาเพิ่มเติม 
7.5 ส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนให้บ าบัดฟื้นฟูและหวงแหนซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
7.6 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปูองกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

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

ส่วนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

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

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

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

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

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม–ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝน
ทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑–๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  
แต่ในเขตต าบลไพรขลาไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  

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

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

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้  ในเขตต าบลไพรขลาไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็น
ไม้ยืนต้น  และไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ยูคา 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
ต าบลไพรขลา มีทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไพรขลา ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไข
ปัญหาของต าบลไพรขลาคือ ขอความร่วมมือ ผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและ
ให้รายงานอ าเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท า
ได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนต าบลไพรขลาก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถ่ินทุกหมู่บ้านในเขตต าบลไพรขลา ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลไพรขลา จากผลการประชุมทุกครั้งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผล
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาต าบล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล  และโครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาพัฒนาต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับต าบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   
มีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

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

 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) 
ระยะทางจาก 

อ าเภอชุมพลบุรี 
ระยะทางจาก 
จังหวัดสุรินทร์ 

ร้อยละของ 
พ้ืนท่ีต าบล 

๑ บ้านไพรขลา ๘.๔๓ ๑๗ ๗๓ 14.98 
๒ บ้านขาม ๔.๙๒ ๒๐ ๗๐ 8.74 
๓ บ้านโพนทัน ๒.๒๔ ๒๑ ๗๑ 3.98 
๔ บ้านไพรขลาน้อย ๖.๗๓ ๑๗ ๗๓ 11.96 
๕ บ้านตาเฮอ ๒.๕๓ ๒๕ ๗๕ 4.50 
๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ๐.๙๒ ๓๕ ๘๘ 1.63 
๗ บ้านม่วงสวรรค์ ๘.๑๕ ๓๗ ๘๒ 14.48 
๘ บ้านโนนตาล ๗.๗๐ ๒๒ ๗๗ 13.68 
๙ บ้านโนนโพธ์ิ 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 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   

ต าบลไพรขลามีครัวเรือนทั้งสิ้น  ๒,๐83  ครัวเรือน  มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 6,๘๙๙  คน  เป็นชาย  
3,๔๓๔ คน เป็นหญิง  3,4๖๕ คน แยกแต่ละหมู่บ้านดังตารางที่ ๒ ดังนี้ 

 

หมู่ท่ี 
บ้าน บ้านปกติ เพศชาย เพศหญิง รวม 

ต าบลไพรขลา 2,105 3,410 3,464 6,874 
๑ บ้านไพรขลา 369 436 436 872 
๒ บ้านขาม 271 500 528 1,025 
3 บ้านโพนทัน 80 126 136 262 
๔ บ้านไพรขลาน้อย 270 342 371 713 
๕ บ้านตาเฮอ 76 147 139 286 
๖ บ้านโนนสมบูรณ์ 65 113 99 212 
๗ บ้านม่วงสวรรค์ 331 582 601 1,183 
๘ บ้านโนนตาล 105 161 193 354 
๙ บ้านโนนโพธ์ิ 139 254 239 493 

๑๐ บ้านโพนม่วง 243 443 420 863 
๑๑ บ้านโพนงาม 100 203 203 406 
๑๒ บ้านโนนหนามแท่ง 56 103 102 205 

ข้อมูลประชากร  ณ  วันที่ ๒๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

 องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ์
 

ประชากร หญิง ชาย หมายเหต ุ
จ านวนประชากรเยาวชน 7๕๐ 7๑๓ อายุต่ ากว่า 18 ป ี

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

รวม 3,4๖๕ คน 3,4๓๔ คน ท้ังสิ้น 6,๘9๘ คน 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
ตารางท่ี ๓ แสดงข้อมูลด้านการศึกษา 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา ท่ีตั้ง 

ระดับก่อนเกณฑ์ ระดับอนุบาล ระดับ
ประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา 

ห้อง 
เรียน 

คร ู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

คร ู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

คร ู นักเรียน 
ห้อง 
เรียน 

คร ู นักเรียน 

๑. ศพด. บ้านไพรขลา ม.๑ 2 ๕ 66 - - - - - - - - - 
๒. ศพด. บ้านโพนม่วง ม.๗ 2 4 46 - - - - - - - - - 
๓. รร. บ้านไพรขลา 

(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 
ม.๔ - - - 2 ๒ ๔๐ 6 6 12๗ 3 ๖ ๕๕ 

๔. รร. บ้านขามโพนทัน ม.๒ - - - 2 1 28 6 6 ๘๒ - - - 
๕. รร. บ้านโพนม่วง ม.๗ - - - ๒ 3 4๕ 6 6 1๖๗ ๓ 6 ๗๒ 

หมายเหตุ ข้อมูล  ณ  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๒  แห่ง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไพรขลา  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๔  คน  แยกเป็น 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข  1 คน  
 -  พยาบาลวิชาชีพ  ๑ คน  
 -  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ๑ คน  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ๕๑  คน 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนม่วง  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ๒  คน  แยกเป็น 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข   ๒ คน  
 -  พยาบาลวิชาชีพ  ๑    คน  
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ๑ คน  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ๖๐  คน 

๔.๓ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้  

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

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๑.  อาชีพ 

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

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

- หมู่บ้านทอผ้าไหมราษฎรในต าบลไพรขลาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง ทอผ้าไหมลายพื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์
ของตนเองแต่เดิมผลิตเพื่อไว้ใช้เองต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและ
ได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมพลบุรี ท าให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ท าให้
สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มข้ึน 

-  ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ ๗ เป็นการด าเนินงานโดยสมาชิกของกลุ่มที่เข้มแข็งท าให้มีผลก าไร เป็นลด
ค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและราษฎรในหมู่บ้านเป็นอย่างดี 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๑. การศาสนา ศาสนาที่ประชาชนในเขตต าบลไพรขลานับถือ  คือ ศาสนา พุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีวัด ๔ 

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

๒.วัฒนธรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถ่ินดังนี้ ภาษาอีสาน คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ภาษาเขมรคิดเป็นร้อย
ละ ๓๙  ภาษาส่วยคิดเป็นร้อยละ ๑ ภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ ๑  นับถือขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม  
เช่น  ประเพณีแห่นาค อุปสมบท ช่วงเดือน ๖ ของทุกปี หรือช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม ของทุกปีจะมีพิธีอุปสมบท
หมู่ โดยใช้ช้างเป็นพาหนะในการแห่นาคไปรอบหมู่บ้านดังกล่าว และประเพณีวันสารทหรือภาษาท้องถ่ินเรียกว่า “โฎน
ตา” เป็นงานส าคัญ และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาก าหนดงานจะมีข้ึนในช่วงเดือน ๑๐ ของทุกปี แบ่งได้  ๒ ช่วงคือ 
ช่วงที่ ๑ ตรงกับวันข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๑๐ เรียกว่า “สารทเล็ก” หรือ “เบ็ญตู๊จ” ประชาชนจะพากันไปท าบุญตักบาตรที่
วัด ช่วงที่ ๒ ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ า เดือน ๑๐ เรียนว่า “สารทใหญ่ ” หรือ “เบ็ญทม” ทุกครอบครัวจะท าพิธีเซ่นไหว้ 
ซึ่งเรียกวิญญาณของพี่น้องหรือบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วให้มารับของเซ่นไหว้ ซึ่งเรียกว่า “แซนโฎนตาโฎนยาย ”      
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ญาติพี่น้องที่ไปอยู่ที่อื่นก็กลับมารวมกัน เพื่อร่วมพิธีดังกล่าว ตอนกลางคืนก็จะไปท าบุญและฟังพระสวดที่วัด มีการ
ท าบุญกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร รุ่งเช้า ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ า เดือน ๑๐ ก็จะไปท าบุญตักบาตรที่
วัดเป็นอันเสร็จพิธี 

๓. ด้านวัฒนธรรมประเพณี  หากเอาฮีตสิบสอง –คองสิบสี่ ของลาวอีสานส่วนใหญ่มาเปรียบเทียบจะพบว่า
ชุมชนไพรขลาจะแปลกออกไปในบางอย่าง ซึ่งเป็นการหล่อหลอมรวมกันของวัฒนธรรมลาว ส่วย เขมร 
 อีต ๑๒ คือ ประเพณีทางศาสนาท้ัง ๑๒ เดือน ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโดยรวมได้แก่ 
 เดือน  ๕   บุญสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันข้ึนปีใหม่ ให้เอาดอกไม้ธูปเทียน ไปวัด เลี้ยงภัตตาหารพระสงฆ์ ฟังเทศน์  
มีบายศรีสู่ขวัญ เอาน้ าหอมผสมขมิ้นรดสรงแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่เคารพนับถือ 
 เดือน  ๖  บุญบั้งไฟ ท าพิธีส่งบั้งไฟไปขอฝนจากพญาแถน เป็นการท าบุญเลี้ยงพระก่อนหน้าการท านา แห่บั้ง
ไฟเป็นการรื่นเริงสนุกสนาน 
 เดือน  ๗  บุญซ าฮะ เป็นการท าบุญเพื่อล้างสิ่งช่ัวร้าย เช่น ผีบ้านเรือน หลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลของปี  
นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็นและตอนเช้ามีการเลี้ยงพระ ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ ท าความสะอาดบ้าน เช่น ผี
ประจ าหมู่บ้าน ผีปู่ย่าตายาย ผีไร่นา ผีหลักเมือง 
 เดือน  ๘  บุญเข้าพรรษา เอาข้าวตอกดอกไม้ ข้ีผึ้ง ธูปเทียนไปรวมกันที่วัด ฟังเทศน์ อุณณหัสสาวิไชย และ
ปัญญาบารมี หล่อเทียนพรรษาถวายวัด ถวายปัจจัย เช่น ข่าวสาร อาหารแห้งน้ ามันแก่พระเพื่อใช้ในพรรษา 
 เดือน  ๙  บุญข้าวประดับดิน เลี้ยงภัตตาหารสงฆ์ ท าบังสุกุลส่งบุญไปให้ผู้ตายฟังสวดพาหุง อาหารเซ่นผีไป
วางตามพื้นดิน ตามป่า เพื่อผีไม่มีญาติจะได้กิน 
   เดือน  ๑๐  บุญข้าวสาก เป็นการถวายสลากภัตรแก่พระสงฆ์ พระเณรรูปใดจับสลากได้ของผู้ใด ผู้น้ าถวาย
สิ่งของแก่พระสงฆ์ และเอาอาหารส าหรับเปรตไปแขวนไว้ตามต้นไม้ ถวายผ้าอาบน้ า 
 เดือน  ๑๑  บุญออกพรรษา ถวายภัตตาหารพระสงฆ์มีพิธีถวายปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ (คล้ายลอดกระทงของ
ภาคกลาง) ตักบาตรเทโว 
 เดือน  ๑๒  บุญกฐิน ถือว่าเป็นบุญที่ให้กุศลแรง ถวายผ้ากฐิน 
 เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม เลี้ยงพระ เนื่องในพิธีที่พระสงฆ์ผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส มาขอแสดงอาบัติของตนแก่ที่
ประชุมสงฆ์ 
 เดือนยี่  บุญคูนลาน เป็นบุญหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยการประพรมน้ าพุทธมนต์ ยุ้งฉาง
ลานข้าว ท าขวัญข้าว เก็บฟืนไว้ใช้ 
 เดือนสาม  บุญข้าวจี่ ถวายอาหารพระที่วัด ฟังเทศน์ ฟังธรรมมีการน าข้าวจี่ไปถวายพระด้วย 
 เดือนสี่   บุญพระเวส เป็นการเลี้ยงพระและฟังเทศน์มหาชาติมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ แห่กัณฑ์หลอน แห่ข้าว
พันก้อน เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน อ่านสังกาส เทศน์มหาชาติ 
 

เดือน ประเพณีเฉพาะชุมชนบ้านไพรขลา หมายเหตุ (ภาษา) 
อ้าย -  

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

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

เก้า - 
สิบ บุญข้าวสากน้อย  บุญข้าวสากใหญ่ 

สิบเอ็ด กฐิน 
สิบสอง ลอยกระทง 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่างประเพณีนิยมของชุมชนอีสานทั่วไปกับชุมชนบ้านไพรขลาจะพบว่าไพรขลา
มีความแตกต่างเฉพาะตัวเองไม่เหมือนประเพณีนิยมของลาวอีสาน 
 ส่วนใหญ่ โดยจะมีประเพณีทางกลุ่มชาติพันธ์ุเขมร และส่วยเข้ามาแทรกอยู่เช่น ร ามะม๊วดประเพณีบวชนาค
ด้วยช้าง บุญข้าวสากน้อย (แซนโฎนตา) เหล่าน้ีคือสิ่งที่แตกต่างและเป็นแบบนี้มานานแล้ว ยกเว้นกรณีบุญบั้งไฟ  
ชุมชนบ้านไพรขลา  มียกเลิกการจัดงานบุญบั้งไฟไปไม่กี่ปีมานี้  ด้วยสาเหตุอันตรายเกินไป และชุมชนอื่น ๆ รอบข้างก็
มีบุญประเพณีนี้ทุกชุมชน (มีมากอยู่แล้วก็ไม่ต้องจัด) 
 การมีวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินเป็นของตนเองแบบนี้ อาจเกิดจากการปรับตัวของชุมชน ที่อยู่ท่ามกลางความ
หลากหลายวัฒนธรรมนั่นเอง 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 -  โดยส่วนมากราษฎรในต าบลไพรขลาปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา ตามล าคลอง และพื้นที่หัวไร่ปลายนา 
เพื่อเป็นการเสริมรายได้ ทั้งจากการขายข้าวเจ้าหอมมะลิ และขายไม้ยูคาลิปตัสได้ปีละหลายหมื่นบาท 
 -  มีแม่น้ าล าพลับพลาไหลผ่านด้านทิศเหนือของต าบล 

๙. อ่ืนๆ  
๑. การพาณิชย ์

 ต าบลไพรขลามีสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 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  โรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์  จ านวน  ๙  แห่ง   

 ๒.  มวลชนจัดตั้ง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน ๒    รุ่น    จ านวน ๙๘๐ คน 
-  อปพร.  ๓  รุ่น จ านวน ๑๖๔ คน 

รุ่น ๑ จ านวน  ๑๐๐  คน  รุ่น ๒ จ านวน   ๓๗   คน  รุ่น ๓ จ านวน    ๒๗  คน 
-  อส.ตร.  ๑ รุ่น   จ านวน ๑๕๐ คน 
-  กลุ่มอาชีพ    จ านวน   ๓๘ กลุ่ม 
-  กลุ่มออมทรัพย ์   จ านวน     ๙ กลุ่ม 
-  กลุ่มอื่นๆ    จ านวน     ๓ กลุ่ม 

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยมีการพัฒนาและบูรณาการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการไปพร้อมกัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรขลาจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  ประกอบด้วย  ก.บุคลากร  
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จ านวน  ๔๐ คน (ข้อมูล ณ ๓๐ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒) 
 -  ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   ๑๗ คน  
 -  ต าแหน่งในกองการคลัง จ านวน   ๘ คน  
 -  ต าแหน่งในกองช่าง จ านวน 6 คน  
 -  ต าแหน่งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน   ๙  คน  
 -  ระดับการศึกษา 
 -  ประถมศึกษา    จ านวน - คน  
 -  มัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน - คน  
 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวน   ๘ คน  
 -  อนุปริญญา    จ านวน   ๖    คน 
 -  ปริญญาตรี    จ านวน   ๑๘ คน  
 -  ปริญญาโท    จ านวน  ๘ คน  

๔. ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.๑  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน

ของประชาชน สนับสนุนโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาแหล่งน้ า เพื่อใช้ทางด้านการเกษตร และช่วยทางด้านอุทกภัย เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง การ
ลงทุนซ้ าซ้อน ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนมีมาก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของประชาชน  

จัดให้มีน้ าสะอาดในการอุปโภค–บริโภค ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชน  ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา และได้มีการปรับปรุงขยายเขตประปาภายในชุมชน ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน   

ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้าให้มีแสงสว่างที่
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 

มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและนักท่องเที่ยว
สัญจรไปมา  เพื่อประโยชน์ด้านการพักผ่อน   

๔.๒  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว  โดยน าหลักการของรัฐบาลมาปรับใช้  ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา และช่วยส่งเสริมกลุ่มองค์กร เพื่อให้เกิดการสร้างงาน มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้านและต าบล
ของเรา เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในอนาคต การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนเพื่อสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย  ซึ่งเป็น
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบลไพรขลา และได้ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่
ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษต่อไป ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต าบลไพรขลา  
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๔.๓  การด าเนินงานด้านสังคม  โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  
เพื่อให้เด็กที่มีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาและจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต ส่งเสริมทางด้านการเล่น
กีฬา โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัย
และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ด าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส และผู้ติดเช้ือเอดส์ ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นในการด าเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ   

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

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

๔.๖ การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดี
ข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและสตรี  
รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน ปูนเคียวหมากและทรายอะเบท เพื่อก าจัด
ยุงอันเป็นสาเหตุของโรค  จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด โครงการอาหารปลอดภัย โครงการคัดกรองผู้หญิงอายุ 
๔๐ ปี ข้ึนไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  โรคความดัน (โลหิตสูง) โครงการร่วมกับ รพสต.ในพื้นที่ตรวจหาสารเคมีตกค้าง   

๔.๗  การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุน
งบประมาณอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในพื้นที่ต าบลทุกโรง  จัดต้ังศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  
สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน  สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการ  จริยธรรมหรือนันทนาการการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน   
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและจัดประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัด
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ลอยกระทง และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา 
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ส่วนท่ี  ๒   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ  เมื่อเทียบกับร้อยละ  ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ  ๖ 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  
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และการคุ้มครองทางสังคมอื่น  ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น  แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงข้ึนและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ  ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้  ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้า
ทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิด
และความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอ านาจ  หรือเกิดการย้ายข้ัวอ านาจทางเศรษฐกิจ  ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ  
และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ  ระเบียบ  ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากล
ต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความ
เช่ือมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายา
เสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน  เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่  และ
เทคโนโลยีทางการเงิน  ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ี  คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งข้ึน  แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น  ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
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รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน  โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถ่ินมีความสะดวกมาก
ข้ึน และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงข้ึน  ทั้งนี้ การย้ายถ่ิน
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถ่ินไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากข้ึน  ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ  ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดข้ึน  โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 

แนวโน้มเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ  การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ  การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะ
ส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่ม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งข้ึน ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งข้ึน 
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จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มี
พลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ  
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้  สมรรถนะ  และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ  
และมาตรฐานที่สูงข้ึน  โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน  และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ  โครงสร้างพื้นฐาน  รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วง
โซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร  
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  กฎหมาย  
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงข้ึน และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพื่อ
กระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร  โครงสร้างเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง  ๆ อย่างเป็นระบบ  โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น  ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ  อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
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ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก  และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค  ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ  เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ  คือ “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง และมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
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โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร ์
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๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา  การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 
 



๒๑ 

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

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

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเช่ือมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี

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

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 ๑.๒  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
๑๓  อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน ได้แก่   

๑.  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
๒. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
๓.  ชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living)   
๔. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation)    
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เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) ประกาศใช้  จึงจะ
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566–2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เนื่องด้วย แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5) จะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดท าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐) อยู่
ระหว่างการจัดท าของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

๑.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวล าภู  บึงกาฬ)   

๒.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
๓.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)   
๔.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  

สุรินทร์)   
๕.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ  

อ านาจเจริญ)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66–2570) ยังไม่ประกาศใช้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโพธ์ิ  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566–2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 –2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคฯ ต่อไป   
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

๑.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน  

๒.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ  การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
๕.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  



๒๓ 

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร ์
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๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  จะ
สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2566–
2570)  และการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566–2570)  

 เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕66–2570) 
ยังไม่ประกาศใช้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธ์ิ  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 –2570) ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)   
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์(Strategies Position) 

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร พืชสมุนไพร และอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม  

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีช่ือเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 

   ประเด็นการพัฒนา  (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นท่ี 3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2561 - 2565) รอบปี 2563 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 

“เมืองเกษตรอินทรีย ์ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี” 
 



๒๔ 
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เป้าประสงค์รวมของจังหวัด (Objective) 
1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน 
2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา 
1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
3. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. จ านวนที่เพิ่มข้ึนของปุาไม้ในจังหวัด 
5. สัดส่วนอายุของคนอายุยืนต้ังแต ่80 ป ีข้ึนไป เพิ่มข้ึน 
6. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 

ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย ์
2. เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย ์

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มข้ึน 
2. จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย ์
2. การยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
3. การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย ์

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การ
บริการและเชื่อมโยง 

เศรษฐกิจชายแดน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม ่
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มข้ึนต่อป ี
2. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า – ส่งออก 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการ

จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จให้ได้มาตรฐานสากล 
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 



๒๕ 
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2. เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจ านวน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ 
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ ์และการบริการที่ได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย 
3. จ านวนชุมชน/หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
2. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
3. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. สัดส่วนของคนอายุยืนต้ังแต ่80 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึน 
2. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนต าบลต้นแบบจัดการตนเองเพิ่มข้ึน 
4. จ านวนคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่มีงานท าได้รับการ

ฝึกอบรมอาชีพทุกคน 
5. สัดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมดลดลง 

แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี
2. การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
3. การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได ้
4. การพัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. เพื่อให้หมู่บ้าน /ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มข้ึน 
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3. ร้อยละของคดีอาชญากรรมลดลง 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน/ ชุมชน เพื่อความมั่นคงความสงบ   

เรียบร้อยและห่างไกลยาเสพติด 
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  

วิสัยทัศน์ 
“เมืองเกษตรอินทรีย ์ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้า 
3. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. จ านวนที่เพิ่มข้ึนของพื้นที่ปุาไม้จังหวัด 
5. ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย 
6. สัดส่วนของคนอายุยืนต้ังแต ่80 ปีข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
7. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 
8. ครัวเรือนยากไร้เปูาหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ข้ันพื้นฐาน 
9. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย ์
2. เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มข้ึน 
2. จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย ์
2. การยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
3. การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม ่
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าในจังหวัด 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มข้ึนต่อป ี
2. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน 
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แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า - ส่งออก 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และการบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยว 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและการบริการ 
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า ผลิตภัณฑ ์และการบริการที่ได้มาตรฐาน 
4. การพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 
5. ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาไม ้การบริหารจัดการน้ า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย 
3. จ านวนชุมชน/หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มข้ึน 
4. ปริมาณเก็บกักน้ าเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
2. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
3. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
4. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. สัดส่วนของคนอายุต้ังแต ่80 ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึน 
2. อัตราผู้ปุวยรายใหม่ของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง 
3. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
4. จ านวนต าบลแบบจัดการตนเองเพิ่มข้ึน 
5. ร้อยละของคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไม่มีงานท าได้รับ

การฝึกอบรมอาชีพ 
6. สัดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมดลดลง 
7. ครัวเรือนยากไร้เปูาหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ข้ันพื้นฐาน 
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แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี
2. การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
3. การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได ้
4. การพัฒนาคุณภาพ ทักษะชีวิต และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
5. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
6. การส่งเสริมอาชีพ 
7. พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย 
8. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน 
9. ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไร้ตามเกณฑ์ข้ันพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. เพื่อให้มีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพต ิ(หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มข้ึน 
3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 
4. จ านวนหมู่บ้านชายแดนที่มีความพร้อมในการเฝูาระวังภัยคุกคาม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อความมั่นคง ความสงบ

เรียบร้อยและห่างไกลยาเสพติด 
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  แผนพัฒนาอ าเภอชุมพลบุรี  
วิสัยทัศน์ 

"เมืองข้าวหอมมะลิอินทรีย์การท่องเท่ียวหลากวิถี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน" 
“Rice Organic Jasmine Rice Town Travel diversifiedPeople have good quality of life.” 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาการข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นบ้านและธรรมชาติ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์รวม  
 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน” 

   ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
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๒. เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่จัดต้ัง ๕ กลุ่ม 
๒. ร้อยละ ๕๕ จ านวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย ์
๓. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาและฟื้นฟู ๒ แหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ า เพื่อการเกษตร 

อุปโภค บริโภค 
๓. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที ่

   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
ตัวชี้วัด 

๑. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน ๒๐ กลุ่ม 

๒. ร้อยละของโครงการเปูาหมายโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ดีข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
กลยุทธ ์

๑. การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด 

๒. พัฒนาเส้นทางเพื่อการคมนาคมและขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ตัวชี้วัด 

๑. พื้นที่ปุาไม้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ 
๒. อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ

อย่างถูกหลักวิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ ๕๐) 
กลยุทธ ์

๑. อนุรักษ์ฟื้นฟูปูองกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑. เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมาย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข/ 
คุณธรรมและจริยธรรม ร้อยละ ๘๐  

๒. ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู ้ร้อยละ ๕๐ 

กลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
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๒. ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ให้มีความรู้ เทคโนโลยีสื่อสาร สังคมออนไลน ์
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสมานฉันท์ในพื้นที ่ร้อยละ ๗๐ 
๒. จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการจัดต้ัง (แห่ง ๕) 

กลยุทธ ์
๑. พัฒนาคนองค์กรหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
๒. สร้างเครือข่ายประสานงานด้านความมั่นคงพื้นที่รอยต่อ 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา 
๑.  ค าขวัญต าบลไพรขลา 

  “ ทุ่งนาข้าวมะลิหอม   งามพร้อมผ้าไหมสวย  
ร่ ารวยวัฒนธรรม  เลิศล้ าทะเลสาบทุ่งกุลา ” 

๒.  วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาคุณภาพชีวิต   สร้างเศรษฐกิจมั่นคง    ด ารงธรรมาภิบาล    

  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี ” 
๓. พันธกิจ  (mission) 

1. นโยบายเร่งด่วน  เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนจากสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อาทิเช่น โควิด - 19 การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2.1 ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และอ านวยความสะดวกในการ

คมนาคม 
2.2 ด าเนินการจัดสร้าง ปรับปรุง ระบบน้ าปะปา คลองส่งน้ า เพื่อการเกษตรและขยายเขตไฟฟูา

พร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 
2.3 ปรับปรุง พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทะเลสาบทุ่งกุลา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกก าลัง

กายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม 
2.4 จัดให้มีไฟส่องสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา อย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.5 ปรับปรุง พัฒนา แหล่งน้ าตามธรรมชาติ จัดการแหล่งน้ าโดยการขุดสระ ขุดบ่อน้ าต้ืน         

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน 
2.6 จัดท าผังเมือง ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของให้มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมี

ระบบ 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้มีการสร้างงาน 
สร้างเงิน สร้างรายได้ ในชุมชนให้มีการอยู่ดี กินดี มีสุข 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มออมวันละบาท กลุ่ม
พัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มท าประมง กลุ่มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
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3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน า           
แนวทางตามพระราชด าริมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

3.4 จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่ซื้อ-
ขายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีรายได้ จากการพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิต 
การตลาด ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน 

3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ด้านงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม. เพื่อ
ขับเคลื่อนการท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด  

3.7 สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 
ความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน 

3.8 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง 
4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เพื่อให้
สอดคล้องพร้อมรองรับประเทศไทยยุค 4.0 

4.2 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึน 

4.3 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม 

4.4 รณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยของชีวิต  
และทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 

4.5 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 ส่งเสริม ให้การเรียนรู้ เกี่ยวกับการปูองกันภัยและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจน
การบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

4.7 จัดการบริการอินเทอร์เน็ตในระดับต าบลเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล เกิดการเรียนรู้ ทันต่อเหตุการณ์ในสังคมออนไลน์ 

4.8 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย 
ลานกีฬากลางของท้องถ่ินและอุปกรณ์การกีฬาที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.9 สนับสนุน อุปกรณ์การกีฬา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้การพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 สร้างระบบบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

5.3 ส่งเสริมให้ประชาชน  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดยุทธศาสตร์ การจัดท าแผน โครงการ 
ในการพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

5.4 พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชน
ที่มารับบริการได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจสูงสุด 

5.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ ของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารท้องถ่ินและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
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5.7 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการงานด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความ
ต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง 

6. นโยบายด้านศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 
6.2 ท านุบ ารุงด้านศาสนา วัดวาอาราม ในต าบลให้เป็นศาสนสถาน และศูนย์รวมจิตใจของ        

คนในชุมชน 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุและกิจกรรมตามจารีตประเพณีอันดีงามให้คงไว้ 

สืบไป 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การร่วมกันจัดกิจกรรมแห่งสายน้ าสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
6.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน และประชาชน เพื่อให้

เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลัง

กายอย่างเหมาะสม 
7.2 รณรงค์การปลูกจิตส านึกของเด็ก เยาวชน ประชาชนในการปูองกันและแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ แยก ก าจัดขยะ และดูแลรักษาความสะอาด 
7.3 จัดหา ปรับปรุง สถานที่ทิ้งขยะ และด าเนินการสร้างระบบการเก็บ การก าจัดขยะมูลฝอย   

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธ์ุไม้ให้ประชาชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ 

ปลูกปุาเพิ่มเติม 
7.5 ส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนให้บ าบัดฟื้นฟูและหวงแหนซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
7.6 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปูองกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

โรงงานอุตสาหกรรม 
๔.  จุดมุ่งหมาย   (Goals)  เพ่ือการพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๒. ส่งเสริมอาชีพเพื่อรายได้  ลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต การเกษตร อินทรีย ์
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นการเรียนรู้แบบรอบด้านต่อเนื่องทั้งในด้านอาชีพการบรอ

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

๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของประชาชน สนับสนุนโครงการเสริมสร้าง
ถนนลงหินคลุก  โครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาแหล่งน้ า คลอง
น้ า บ่อน้ าหนองน้ า เพื่อใช้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรจะได้ท านาให้ทันฤดูกาลและช่วยทางด้านอุทกภัย 
เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง การลงทุนซ้ าซ้อน ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนมีมาก เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน
ต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา  
 ๑. วัตถุประสงค์  
  ๑.๑  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า  
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  ๑.๒  เพื่อจัดให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค  
  ๑.๓  เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคมในชีวิตประจ าวัน 
  ๑.๔  เพื่อด าเนินการให้มีไฟฟูาครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ๒.  เปูาหมาย  
  ๒.๑  พัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  ๑-๑๒  ต าบลไพรขลา  
  ๒.๒  จัดให้มีน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดปี  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
  ๒.๓  อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการคมนาคม  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
  ๒.๔  จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ได้แก่ ฝาย อ่างเก็บน้ า ขุดลอก คู คลองส่งน้ า หนองน้ า 
สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน          
  ๓.๒  ขยายและขุดลอกหนองน้ าส าหรับผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑ - ๑๒  
  ๓.๓  ปรับปรุงซ่อมแซม  และก่อสร้างถนน รางระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกหมู ่
  ๓.๔  ติดตั้งและขยายเขตฟูาให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การพัฒนาคนและสังคม 
 โดยส่งเสริมเด็กที่เรียนเก่งแต่ยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เพื่อให้เด็กที่มีความมุ่งมั่นในด้าน
การศึกษาและจะน าพาให้เด็กเป็นคนดีของชาติได้ในอนาคต  ส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬา โดยการจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยและเพื่อให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรงไม่ไปติดยาเสพติด จัดให้มีการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ด าเนินการให้มีเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ  เด็กด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือเอดส์  ให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นในการด าเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ   
 ๑.  วัตถุประสงค์  
  ๑.๑  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
  ๑.๒  เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านนันทนาการและด้านการกีฬา  
  ๑.๓  เพื่อจัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ  
  ๑.๔  เพื่อการด าเนินการเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ            
มีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เปูาหมาย  
  ๒.๑  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ       
ครอบครัวและชุมชน 
  ๒.๒  จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม  
  ๒.๓  จัดสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  
  ๒.๔  จัดต้ังศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในต าบลไพรขลา  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  ๓.๒  ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมด้านการกีฬา  
  ๓.๓  จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 การด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน  องค์การบริหารส่วนต าบลได้
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การออกก าลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและสตรี รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออก 
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โดยการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท เพื่อก าจัดยุงอันเป็นสาเหตุของโรค  จัดหาวัคซีนเพื่อปูองกันโรค
ระบาด  โครงการอาหารปลอดภัย    
 ๑.  วัตถุประสงค์  
  ๑.๑  เพื่อให้การบริการด้านการควบคุมโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ได้ทั่วถึงและมีระสิทธิภาพ  
  ๑.๒  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สุขภาพของตนเองและคราอบครัว 
 ๒.  เปูาหมาย  
  ๒.๑  ประชาชนทุกคนในต าบลไพรขลามีสุขภาพอนามัยที่ดี  

 ๒.๒  ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวเพิ่มข้ึน 

 ๓.  แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑  ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์  
  ๓.๒  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ส่งเสริมการศึกษาของเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน   อาหารเสริม (นม) ให้
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลทุกโรง  จัดต้ังศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน สนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียนจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ จริยธรรม หรือนันทนาการการศึกษา 
และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนาและจัดประเพณีในวันส าคัญต่างๆ เช่น ถวายเทียนพรรษา การจัดประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ลอยกระทง  
และประเพณีการแข่งเรือในวันออกพรรษา 
 ๑.  วัตถุประสงค์  
  ๑.๑  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีจิตส านึกที่ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดี ของต าบลให้อยู่สืบต่อไป 
  ๑.๒  เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 ๒.  เปูาหมาย  
  ๒.๑  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดี
งามของประชาชน 
  ๒.๒  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ๓.๒  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน สนับสนุนกิจกรรม และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยน าหลักการของรัฐบาลมา
ปรับใช้   ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  และช่วยส่งเสริมกลุ่ม
องค์กร  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน มีงานท ามีรายได้ในหมู่บ้านและต าบลของเรา  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
ได้ในอนาคต  การกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลาและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้ก่อสร้างโรงสี
ชุมชนเพื่อสีข้าวสารที่เป็นข้าวหอมมะลิและจ าหน่าย  ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของต าบลไพรขลา และได้
ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ  
และน ามาแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษต่อไป  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต าบลไพรขลาใน
ระดับหนึ่งส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์  ส่งเสริมกิจกรรมลานค้าชุมชน  สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ   
 ๑.  วัตถุประสงค์  
  ๑.๑  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด  
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  ๑.๒  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  
  ๑.๓  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล  
 ๒.  เปูาหมาย  
  ๒.๑  ด าเนินการท าการเกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสานทุกหมู่บ้าน  
  ๒.๒  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ตั้งแต่ หมู่ที่ ๑ – ๑๒  ต าบลไพรขลา 
  ๒.๓ ด าเนินการจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ภายในต าบลทุกหมู่บ้าน  
  ๓.๒  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม โครงการด้านการประกอบอาชีพต่างๆ  
  ๓.๓  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ปุาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก  ปุาไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆก็จะตามมา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา ได้ร่วมกับประชาชน เยาวชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์
และปลูกปุาทดแทน ดูแลรักษาปุา ล าธาร แม่น้ าล าคลอง จัดให้มีโครงการก าจัดวัชพืช และโครงการก าจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยและจัดหาถังขยะ   
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๑.๒  เพื่อปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๑.๓  เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๔  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน  
  ๑.๕  เพื่อปูองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  
 ๒.  เปูาหมาย  
  ๒.๑  พื้นที่ทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา  
  ๒.๒  ปลูกปุาทดแทนในที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่รอบๆบ้านเรือน  
  ๒.๓  จัดท าแนวเขตรอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปูองกันการบุกรุก  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑  ส่งเสริมการดูแลปูองกันและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๓.๒  ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
  ๓.๓  ส่งเสริมการบ าบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดส่งพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เข้ารับการอบรม  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน  ได้อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มีติดต่อประสานงานโดยขยายเวลาท างานพักเที่ยงและวันเสาร์-อาทิตย์  บริการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  ส่งเสริม
ประชาคม 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  

๑.๒.  เพื่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และอื่นๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

๑.๓  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกับ อบต. 
  ๑.๔  เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
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  ๑.๕  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เปูาหมาย  
  ๒.๑  พื้นที่ทุกหมู่บ้านในต าบลไพรขลา  
  ๒.๒  บุคากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  
 ๓.  แนวทางการพัฒนา  

 ๓.๑  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๒  พัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม  
  ๓.๔  การให้บริการประชาชนทั้งในและนอกส านักงาน อ านวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดงาน
รวมทั้งเผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา มุ่งพัฒนาใน ๗  ด้าน ได้แก่ 

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๒) การพัฒนาคนและสังคม 
๓) การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๔) การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๕) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๖) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗) การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร  
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา พ.ศ.256๖-25๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ  20  ปี 

 

 
1.ด้านความ

ม่ันคง 

 
2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 
3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียมกันในสังคม 

 
5.ด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.ด้านการปรับสมดุล

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ 1๓ 

1. ด้านเศรษฐกิจ
มูลค่าสูงที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม
(High Value-

added Economy) 

2. ด้านสังคมแห่ง
โอกาส และความ
เสมอภาค (High 
Opportunity 

Society) 

3. ชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-
friendly Living) 

4. ด้านปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ 
(Key Enablers for 

Thailand's 
Transformation) 

ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ภาค (มี ๖  

ยุทธศาสตร์) 

๑. บริหารจัดการ
น้ าให้เพียงพอต่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต
อย่างย่ังยืน 

๒. แก้ปัญหา
ความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทาง
สังคม 

๓. สร้างความ
เข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ 
การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔.พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

5. ใช้โอกาสจากการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ
พัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

๖. พัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ 

เพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 
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(ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
\\ 
 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อบต.
ไพรขลา (มี ๗ 

ยุทธ) 

1  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2  ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคน และสังคม 

3 ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข  

4  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และ

ผลิตภัณฑ์ไหม 

3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน 
และการค้าชายแดน 

5  ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

6  ยุทธศาสตร์  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดสุรินทร ์

(มี ๖  
ยุทธศาสตร์) 

๑. การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อย่างครบ
วงจร 

๒. การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน 
การบริการและ
เชื่อมโยง 

๓. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชุมชน 
 

๔. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

5. การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

๖. การส่งเสริม
ความม่ันคง
และความ
ปลอดภัย 

๑. การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อย่างครบ
วงจร 

๒. การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน 
การบริการและ
เชื่อมโยง 

๓. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชุมชน 

๔. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

5. การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

๖. การส่งเสริม
ความม่ันคง
และความ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
(มี ๓ ยุทธ)  

ยท.01 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  
การพัฒนาคนและ

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  
การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๗ 
การด าเนินงาน

ด้านการเมืองการ
บริหาร 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
 
 

กลยุทธ์ ที่ ๒ 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๓ 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ 

แผนงานที่ 
๑ 
 
 

แผนงานที่ 
๒ 
 
 

แผนงานที่ 
๓ 
 
 

แผนงานที่ 
๔ 
 
 

แผนงานที่ 
๕ 
 
 

แผนงานที่ 
๖ 
 
 

แผนงานที่ 
๗ 

 

แผนงานที่ 
๘ 
 
 

แผนงานที่ 
๙ 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจมั่นคง   ด ารงธรรมาภิบาล   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  แน่นเหนียววัฒนธรรม ประเพณี 
 
 

ยุทธศาสตร ์

๑. การได้รับ
บริการด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้มี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 

๒. การส่งเสริม
ความแข้มแข็ง
ของชุม การ
สังคมสงเคราะห์
แก่ประชาชน 
รวมทั้งการสร้าง
สังคมความน่าอยู่ 
 

๓. ประชาชนทุก
คนในต าบลไพร
ขลามีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

๔. ประชาชนมี
ความรู้และ
บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม 

๕. พัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ 
เพื่อเป็นรายได้

ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 

 ๖. ร่วมกันปลูก
ต้นไม้เป็นแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์
และปลูกป่าทดแทน  
ดูแลรักษาป่า  ล า

ธาร  แม่น้ าล าคลอง 
 

๗. พัฒนาความรู้
ความสามารถ
และเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย ๑. ได้รับบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 

๒. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
 

๓. ประชาชนทุก
คนในต าบลไพร
ขลามีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

๔. ประชาชนมี
ความรู้และ
บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม 

๕. ส่งเสริมกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ 
เพื่อเป็นรายได้

ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 

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

 

๗. พัฒนาความรู้
ความสามารถ
และเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

กลยุทธ ์

แผนงาน แผนงานที่ 
๑๐ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 

2 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น 

13 13 13 13 13 65 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
5,6 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5,6 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 
การพัฒนา
คนและ
สังคม 

เพื่อพัฒนา
คนสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ต าบลไพรขลา
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

13 13 13 13 13 65 พัฒนาคน 
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

โครงการด้าน
การพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด พมจ. 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ภายในต าบลไพร
ขลาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

4 4 4 4 4 20 พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด กระทรวง
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
3,5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3,5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระบบการศึกษา
ได้รับการพัฒนาและมี
คุณภาพท่ีเพิ่มข้ึน 
2.ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินได้รับการ
อนุรักษ์และบ ารุงรักษา
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

8 8 8 8 8 40 พัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

กระทรวง 
ศึกษาฯ 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

 



๔๑ 

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

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

-ต่อ- 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 

3 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

 

ประชาชนในต าบล
ไพรขลามีอาชีพมี
รายได้ที่ม่ันคงและ
อยู่อย่างพอเพียง 

2 2 2 2 2 10 พัฒนา
ส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

โครงการด้านการ
พัฒนาส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชนใน
ต าบลไพรขลา 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงาน
เกษตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
1,2,3,5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1,2,3,5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๖ 
การพัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลไพร
ขลาได้รับการ
จัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3 3 15 พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส านักงาน
ปลัด 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
3,5,6 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3,5,6 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๗ 
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

เพื่อพัฒนา
ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

1.ประชาธิปไตยใน
ชุมชนมี
ความก้าวหน้า 
ชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 
2.ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรเพิ่มขึ้น 

13 13 13 13 13 65 พัฒนาด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

โครงการด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

ปปช,กกต. 
 

    รวม 56 56 56 56 56 280 โครงการ    
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบ   

ประกอบด้วย 
๑.๑ จุดแข็ง  (Strength) 
๑. ด้านการเกษตร 

๑.๑ สภาพพื้นที่มีความอุดดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร 
๑.๒ มีเกษตรต้นแบบที่ท าการเกษตรอินทรีย์ประสบความส าเร็จเป็นบุคคลและพื้นที่ตัวอย่างสามารถ

ขยายความคิดได ้
๑.๓ ต าบลไพรขลามีพื้นที่ท าการเกษตรประมาณร้อยละ  ๙๓  ของพื้นที่ทั้งหมด 
๑.๔ สามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเป็นที่นิยม 
๑.๕ ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยมีมากพอต่อการท านา 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ ต าบลไพรขลามีโรงงานอุตสาหกรรม  ผลิตและประกอบช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์จ านวนมาก 
๒.๒ สามารถน าแรงงานในพื้นที่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม  แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้อพยพไปท างานในเมือง 
๒.๓ ท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจน ารายได้มาสู่ท้องถ่ินมากข้ึน 
๒.๔ มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและด าเนินการด้านร้านค้าชุมชนหรือสหกรณ์ร้านค้าที่เข้มแข่งประสบผล

ส ารวจ  มีผลก าไร เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม  สามารถเป็นกลุ่มอาชีพแบบอย่างให้แก่บ้านอื่นได้ 
๒.๕ มีอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือนที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนเป็นกลุ่มอาชีพและ

สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายจ านวนมากท าให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มข้ึน  เช่น  กลุ่มทอผ้าไหม 
๒.๖ มีแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบทุ่งกุลา 

๓. ด้านคมนาคม 
๓.๑ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ตั้งอยู่บนถนนสายหลักเช่นเดียวกับอ าเภอชุมพลบุรี คือทางหลักสาย  

๒๐๘๑  หากจากอ าเภอไม่มาก และถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางหลักในพื้นที่สะดวก 
๔. ด้านสังคม 

๔.๑ มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพ  เพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

๔.๒ มีโรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส ๒ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของ
นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

๔.๓ มีสถานีอนามัยประจ าต าบล ๒ แห่ง มีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินการประสานงานกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชนในการปูองกันโรคติดต่อ 

๔.๔ มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานราชการในพื้นที่และชุมชน 
๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ ปริมาณขยะและมลภาวะยังไม่ก่อปัญหา สามารถแก้ไขปูองกันได้ในระดับครอบครัว คือสามารถ
น าเศษวัสดุที่เหลือใช้มาจ าหน่าย 

๕.๒ แหล่งน้ าไม่เนาเสีย สามารถน าไปใช้อุปโภคบริโภคได ้
๕.๓ ประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

๑.๒  จุดอ่อน  (Weakness) 
๑. ด้านการเกษตร 

๑.๑ มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ประชาชนยึดติดกับการผลิตแบบเก่ายังไม่ค่อยยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา บางปีมีโรคและแมลงระบาดและมีวัชพืช 
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๑.๒ ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน  เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์  ได้เกิดการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  เกิดการทุ่มตลาดท าให้สินค้าที่ผลิตไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 

๒.๒ ประชาชนในพื้นที่อีกจ านวนหนึ่งยังคงอพยพไปประกอบอาชีพในเมือง  เกิดจากค่านิยมและ
ความไม่เพียงพอในอาชีพเสริม 

๒.๓ ประชาชนขาดการรวมกลุ่มด้านอาชีพ  การด าเนินการไม่ต่อเนื่องเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจไม่
สามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพและไม่มีอ านาจต่อรองในด้านต่าง ๆ 

๓. ด้านสังคม 
๓.๑ อัตราการเรียนระดับมัธยมศึกษาช่วงช้ันที่  ๔  อยู่ในเกณฑ์ต่ า 
๓.๒ ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาต่ า  แรงงานส่วนใหญ่ไร้ฝีมือ 
๓.๓ ขาดการรวบรวมยกระดับ ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ 
๓.๔ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีพื้นบ้านที่ดีงามขาดการถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง 
๓.๕ คุณธรรม  จริยธรรมลดน้อยลง  ขาดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
๓.๖ ศิลปินและและปราชญ์ชาวบ้านไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้เพิ่มเติม 
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  มีสภาพต้ืนเขน  ไม่สามารถใช้งานได้ในฤดูแล้ง 
๔.๒ ประชาชนขาดการมีรวนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
๔.๓ ขาดมาตรการในการปูองกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔.๔ ผู้มีอ านาจยังมีอิทธิผลในการท าลายสิ่งแวดล้อม 
๔.๕ มีการบุกรุงที่สาธารประโยชน์  ก่อให้เกิดปัญหาการทับซ้อนที่ดินท ากินของราษฎรกับรัฐ 

๑.๓  โอกาส  (Opportunity) 
๑.  ด้านการเกษตร   

๑.๑  จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดน าร่องเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ 

๑.๒  ประชาชนมีการตื่นตัวในการท าเกษตรอินทรีย ์
๑.๓  ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มีศักยภาพและคุณภาพดีสามารถแปร

รูปแบบ  เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ 
๑.๔  มีผู้น า ผู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร  สามารถขยายแนวคิดเป็นตัวอย่างได้ 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  ผ้าไหม  ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ของต าบลได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทั้งด้าน

งบประมาณและการตลาด  ท าให้ผ้าไหมของกลุ่มเป็นที่รู้จักมีช่ือเสียงสามารถจ าหน่ายได้เป็นจ านวนมาก 
๒.๒  ร้านค้าชุมชนหรือสหกรณ์ร้านค้า  ของกลุ่มอาชีพสามารถพัฒนาและขยายกิจการเพื่อ

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

๑.๑ ท าการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
๑.๒ ราคาผลผลิตทางการเกษตรผู้ซื้อปละผู้บริโภคเป็นผู้ก าหนดและราคาระหว่างข้าวสารที่ใส่ปุ๋ยเคมี  

และปุ๋ยอินทรีย์ราคาเหมือนกัน 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑ สินค้าที่ผลิต  (เฟอร์นิเจอร์)  ค่อนข้างจะคงทน  การจ าหน่ายต้องขยายตลาดออกไปเรื่อย ๆ 
๒.๒ ประชาส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม  หลักฤดูการท านาท าให้มีการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ 
๒.๓ กลุ่มอาชีพด าเนินการไม่ต่อเนื่อง  ท าให้ขาดรายได้  มีหนี้สินมากข้ึน 

๓. ด้านคมนาคม 
๓.๑ เส้นทางคมนาคมช ารุดเสียหาย  ไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักที่เช่ือมต่อระหว่าง

หมู่บ้าน/ต าบล  และเส้นทางคมนาคม  ในการขนผลผลิตทางการเกษตร  เนื่องจาหน่วยงานที่รับผิดชอบมี
งบประมาณไม่เพียงพอ 

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

ประสานงานที่ดี 
๔.๕ นโยบายขาดความต่อเนื่อง  เมื่อเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหาร  ชาวบ้านชุมชนระดับล่างยังเป็นผู้ตาม 

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ปริมาณขยะมีปริมาณน้อย  กระจายตัวท าให้ไม่คุ้มทุนในการสร้างระบบก าจัด  ยังไม่มีแผน

รองรับเรื่องนี้โดยตรง          
๕.๒ ที่สารณประโยชน์  ไม่มีการปักหลักเขตที่ชัดเจนท าให้มีการบุกรุกและท าการตรวจสอบล าบาก 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  นั้น ได้

ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 
 

 ๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 ๓) หมู่บ้านขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่ 
เพียงพอ เกิดอุดตัน ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความร าคาญ 

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

 ๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ  อบต. ไม่
สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจาก งบประมาณมีไม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

 ๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- การได้รับการดูแลเด็กและ
ผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 ๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รับการดูแลผู้พิการ - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

 ๔) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
ม่ังคงแข็งแรง  

 ๕) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 

 ๖) ประชาชนในพื้นที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย์ - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ปุวย 

- ประชาชนหายจาก
การเจ็บปุวย 

 ๗) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 ๘) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 ๙) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากขึ้น 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

 ๑๐) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

 ๑๑) ในเขต อบต. มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

 ๑๒) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๓. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 

๑) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

 ๒) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซ้ือ  

- การรวมกลุ่มต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

 ๓) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน  

- การเพิ่มค่าแรงให้เหมาะสม
กับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

 ๔) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท   

- เพิ่มช่องทางในการประกอบ
อาชีพ 

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

 ๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการรวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน 

- การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

 ๒) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากขึ้น 

- ปัญหามลพิษทางอากาศ - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

 ๓) พื้นที่ปุาภายในเขต 
อบต. มีน้อย 

  - เพิ่มพื้นที่ปุา ต้นไม้ให้
มากขึ้น 

 ๔)  ประชาชนยังเผาหญ้า 
ตอซังข้าว  

  - ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

 ๕) มีปัญหาเรื่องขยะและ
สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

 - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่ 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสัตว์ได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก  

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 
 
 

**************************************** 
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ส่วนท่ี ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ  
ด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามการประเมินผล
และการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนด าเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนว
ทางการมีส่วนแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงานเกษตร 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง 
ศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การด าเนินงานอ่ืน  

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับ
เงินอุดหนุน 

คลัง ,ช่าง 
ศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานสาธารณสุข  
-แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับ
เงินอุดหนุน 

 

คลัง, ช่าง 
ศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานการศึกษา  
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
หน่วยงานที่รับ
เงินอุดหนุน 

 

สป. คลัง, 
ช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

คลัง, ช่าง, 
ศึกษา 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-การเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

 
 

๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

-บริหารทั่วไป 
-การด าเนินงานอ่ืน  
 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา  
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับ
เงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 

รวม ๗ ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 
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การด าเนินงาน การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติโดยการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินภายใต้ระบบการจ าแนกงบประมาณ ๔ ด้าน ๑๒ แผนงาน ดังนี้  

การจ าแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ด้านการบริหารงานท่ัวไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป 
  - งานวางแผนและสถิติและวิชาการ 
  - งานบริหารงานคลัง 
 - แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
- งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

  - งานเทศกิจ 
  - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  - งานระดับมัธยมศึกษา 
  - งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 - แผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
  - งานโรงพยาบาล 
  - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 - แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  - งานไฟฟ้า 
  - งานส่วนสาธารณะ 
  - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  - งานบ าบัดน้ าเสีย 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

- งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

  - งานกีฬาและนันทนาการ 
  - งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - งานวิชาการ งางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
๓. ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
  - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 - แผนงานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร 
  - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 - แผนงานการพาณิชย ์ - งานกิจการสถานธนานุบาล 
  - งานกิจการประปา 
  - งานการตลาด 
  - งานโรงฆ่าสัตว์ 
๔. ด้านการด าเนินงานอื่น - แผนงานงบกลาง - งบกลาง 
 



แบบ ผ. ๐๑

2. บัญชีสุรปโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ    
(บาท)

ยทุธศาสตรท์ี่  1  ยทุธศาสตรด้์านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานการเกษตร
       แนวทางที ่1 แนวทางการพฒันาขุดลอกหนองน้า้ กอ่สร้าง แกไ้ข ปญัหา
การขาดแคลนน้า้  กอ่สร้างสถานีสูบน้า้

5 1,490,000 5 1,490,000 5 1,490,000 5 1,490,000 5 1,490,000 25 7,450,000

   1.2 แผนงานการพาณิชย์
      แนวทางที ่ 2 แนวทางการพฒันาบ้ารุงรักษาระบบประปา 6 4,200,000 6 4,200,000 6 4,200,000 6 4,200,000 6 4,200,000 30 21,000,000

   1.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
     แนวทางที ่ 3  แนวทางการพฒันากอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  
บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ทอ่ระบายน้า้  ถนน

13 77,660,000 13 77,660,000 13 77,660,000 13 77,660,000 13 77,660,000 65 388,300,000

     แนวทางที ่4 แนวทางการพฒันาติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้สาธารณะ

4 5,500,000 4 5,500,000 4 5,500,000 4 5,500,000 4 5,500,000 20 27,500,000

รวม 28 83,350,000    28 83,350,000    28 83,350,000    28 83,350,000    28 83,350,000    140 416,750,000     

ยทุธศาสตรท์ี่  2  ยทุธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แนวทางที ่ 1  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ประชาสัมพนัธ์  จดักจิกรรม  ฝึกอบรม  ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
สร้างความเข้มแข็งใหแ้กชุ่มชน  ช่วยเหลือ  ใหก้ารสงเคราะห์

33 3,010,000 33 3,010,000 33 3,010,000 33 3,010,000 33 3,010,000 165 15,050,000

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
     แนวทางที ่1 แนวทางการพฒันา อบรมใหค้วามรู้  ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์
 ส่งเสริม สนับสนุน จดัซ้ือ จดัหา จดัต้ัง

23 2,830,000 23 2,830,000 23 2,830,000 23 2,830,000 23 2,830,000 115 14,150,000

ยทุธศาสตรท์ี่  4  ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา
     แนวทางที ่ 1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  
เยาวชน  สนับสนุนประเพณีทอ้งถิ่น  ศาสนาและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น จดัหา 
จดัซ้ือ  สร้าง กอ่สร้าง  ปรับปรุง

43 10,205,000 43 10,205,000 43 10,205,000 43 10,205,000 43 10,205,000 215 51,025,000

ยทุธศาสตร ์องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวม 5 ปีปี 2569 ปี 2570
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แบบ ผ. ๐๑

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี่  5  ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     แนวทางที ่ 1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมอาชีพใหแ้กป่ระชาชน 10 1,330,000 10 1,330,000 10 1,330,000 10 1,330,000 10 1,330,000 50 6,650,000
ยทุธศาสตรท์ี่  6  ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร
     แนวทางที ่1 แนวทางการพฒันา แผนงานพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริม  สนับสนุน  กอ่สร้าง  เพาะปลูก  จดัหา  จดัซ้ือ

11 1,100,000 11 1,100,000 11 1,100,000 11 1,100,000 11 1,100,000 55 5,500,000

ยทุธศาสตรท์ี่  7  ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการเมอืงและการบรหิาร
7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
     แนวทางที ่ 1  แนวทางการพฒันา จดักจิกรรม  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์  จดัหา จดัซ้ือ ปรับปรุง

28 4,160,000 28 4,160,000 28 4,160,000 28 4,160,000 28 4,160,000 140 20,800,000

รวมทัง้สิน้ 176 105,985,000  176 105,985,000  176 105,985,000  176 105,985,000  176 105,985,000  880    529,925,000     

หมายเหตุ : แบบ ผ.๐๑ บญัชีสรุปโครงการพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ปี 2569 รวม 5 ปี
ยทุธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570
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แบบ ผ. ๐๑/๑

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บา้นไพรขลา 11 13,732,000     11 13,732,000    11 13,732,000     11 13,732,000     11 13,732,000        55 68,660,000      

2 บา้นขาม 8 22,590,000     8 22,590,000    8 22,590,000     8 22,590,000     8 22,590,000        40 112,950,000     

3 บา้นโพนทนั 18 12,868,000     18 12,868,000    18 12,868,000     18 12,868,000     18 12,868,000        90 64,340,000      

4 บา้นไพรขลาน้อย 14 13,397,000     14 13,397,000    14 13,397,000     14 13,397,000     14 13,397,000        70 66,985,000      

5 บา้นตาเฮอ 11 11,840,000     11 11,840,000    11 11,840,000     11 11,840,000     11 11,840,000        55 59,200,000      

6 บา้นโนนสมบรูณ์ 6 62,360,000     6 62,360,000    6 62,360,000     6 62,360,000     6 62,360,000        30 311,800,000     

7 บา้นม่วงสวรรค์ 39 57,550,000     39 57,550,000    39 57,550,000     39 57,550,000     39 57,550,000        195 287,750,000     

8 บา้นโนนตาล 20 16,440,000     20 16,440,000    20 16,440,000     20 16,440,000     20 16,440,000        100 82,200,000      

9 บา้นโนนโพธ์ิ 17 9,320,000      17 9,320,000      17 9,320,000       17 9,320,000       17 9,320,000          85 46,600,000      

10 บา้นโพนม่วง 5 17,552,000     5 17,552,000    5 17,552,000     5 17,552,000     5 17,552,000        25 87,760,000      

11 บา้นโพนงาม 10 11,056,000     10 11,056,000    10 11,056,000     10 11,056,000     10 11,056,000        50 55,280,000      

12 บา้นโนนหนามแทง่ 7 31,590,000     10 31,590,000    7 31,590,000     7 31,590,000     7 31,590,000        38 157,950,000     
166      280,295,000  169      280,295,000 166     280,295,000   166      280,295,000  166       280,295,000      833      1,401,475,000 

หมายเหตุ : แบบ ผ.๐๑/๑ บญัชีสรุปโครงการพฒันา ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นและแผนชุมชน ใหเ้รียงล าดับต่อจากแผน ผ.๐๑

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ้่านและแผนชุมชน

รวมทัง้สิน้

จ านวน
โครงการ

บ้านหมูท่ี่
จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ้่านและแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวม 5 ปีปี 2569 ปี 2570
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.1 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  ยทุธศาสตรด้์านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานการเกษตร
 แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้้า  ก่อสรา้ง  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า  ก่อสรา้งสถานีโรงสูบน้้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกคลองพร้อมวาง

ท่อระบายน้้า หมูท่ี่ 1
เพื่อเพิ่มปริมาณในการกกัเกบ็
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

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

     300,000       300,000      300,000   300,000      300,000 กกัเกบ็น้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

2 โครงการล้อมร้ัวลวดหนามสระ
น้้าสาธารณะประโยชน์

เพื่อป้องกนัสัตว์เล้ียงลงใน
หนองน้้าสาธารณะ

หมูท่ี่ 1-12 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ป้องกนัสัตว์เล้ียงเข้าไป
ในบริเวณสระน้้าได้

สามารถป้องกนัสัตว์เล้ียง
เข้าไปในบริเวณสระน้้าได้

กองช่าง

3 โครงการเสริมฝายกัน้น้้าล้นล้า
พลับพลา หมูท่ี่ 6

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกกัเกบ็
น้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กว้าง 30 ซม.  สูง 0.50 
ซม. ยาว 150 เมตร

     300,000       300,000      300,000   300,000      300,000 กกัเกบ็น้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง

4 โครงการว่างท่อส่งน้้าจากริม
คลองโนนพยอม-หนองพยอม 
หมูท่ี่ 9

เพื่อการส่งน้้าท้าการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ท่อขนาด 40 นิว้ ยาว 
300 เมตร

       90,000         90,000        90,000     90,000        90,000 ส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคอย่างครอบคลุม

สามารถส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภค อย่างครอบคลุม

กองช่าง

5 โครงการวางท่อมุดส่งน้้าจากล้า
น้้ามูล ถึงหมูท่ี่ 9

เพื่อการส่งน้้าท้าการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ระยะทาง  3,600  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคอย่างครอบคลุม

สามารถส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภค อย่างครอบคลุม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรนิทร์

ที่ ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

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

1.1 แผนงานการพาณิชย์
 แนวทางการพัฒนาบ ารุงรักษาระบบประปา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตน ้าประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า

อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ
และทั่วถึง

หมู่ที่ 1-12 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อย่างทั่วถึงกัน

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงระบบน ้าประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

หมู่ที่ 1-12 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อย่างทั่วถึงกัน

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

3 โครงการส่งเสริมพฒันา
น ้าประปาด่ืมได้

เพื่อพฒันาคุณภาพน ้าประปา
ใหม้ีความสะอาดสามารถใช้
บริโภค-อุปโภค ได้อย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

หมู่ที่ 1-12 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้  อุปโภค-บริโภค 

อย่างทั่วถึงกัน

ประชาชนได้ใช้น ้าในการ
บริโภค สะอาดถูก
สุขลักษณะอย่างทั่วถึง

กองช่าง

4 โครงการผลิตน ้าประปาด้วย
พลังงานแสงอาทติย์

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อย่างทั่วถึงกัน

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

5 โครงการสร้างระบบกรอง
น ้าประปา หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ

จ้านวน 1 เคร่ือง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น ้าประปาสะอาดถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนได้ใช้น ้าอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมระบบประปา  
หมู่ที่ 8 (คุ้มหนองควาย)

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น ้า
อุปโภค - บริโภคอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ

หมู่ที่ 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 จุด ประชาชนได้ใช้น ้าอุปโภค
 - บริโภคอย่างสะอาดถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ท่อระบายน้้า  ถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 1
เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - จากบา้นนางสองเมือง
 มากมูล ถึง บา้นนาง
เสง่ียม

2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง/อบจ.

 แก้วทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร (780,000)
 - จากบา้นนายทองแดง คารศรี  ถึง บา้น น.ส. ณัฐฐาภร  โสภา  กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร (780,000)
 - จากบา้นนายบญุทนั  ลุนนู ถึง บา้น นายบญุเลิศ จิตรคง  กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร (780,000)

2 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหนิ
คลุก หมู่ที่ 1

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - จากถนน 2081 ถึง
ถนนบา้นโนนโพธ์ิ หมู่ 9 
 กว้าง 4  เมตร ยาว

    4,480,000     4,480,000    4,480,000    4,480,000    4,480,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง/อบจ.

 2,000 เมตร (800,000)
 - จากหลังบา้นนายศราวุธ ลุนนู ถึงบา้นโนนตาลคุ้มหนองควาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  (3,120,000)
 - จากถนน 2081 ถึงบา้นนายบญุเตียง เครือบดุดี กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 15 ซม. พร้อมวางทอ่ขนาด 100 ซม. จ านวน 5 ทอ่น (260,000)
 - ข้างปั้ม PT กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร (300,000)

3 โครงการวางทอ่ระบายน้ า  หมู่ที่  2 เพื่อการระบายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

 - จากจุดบา้นนายรส วัน
ลักษณ์ ถึงหน้าบา้น นาย
นิรัสด์ิ สมโสม

2,710,000    2,710,000    2,710,000   2,710,000   2,710,000   สามารถระบายน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการระบายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและลด
ปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง/อบจ.

 ทอ่ขนาด 40 เซนติเมตร  ยาว 400 เมตร (800,000)
 - จากบา้น นายสยามรัฐ ทองเงิน ถึง นานางบานเย็น สมโสม พร้อมถนน ทอ่ขนาด 100 เซนติเมตร ยาว 300 เมตร (800,000)
 - จากส่ีแยกบา้นนางล าไพ วงษ์รรักษ์ ถึงส่ีแยกบา้นนายส าเร็จ แก้วหอม ทอ่ขนาด 40 เซนติเมตร ยาว 200 เมตร (400,000)
 - จากบา้นนายฉิม สุขเลิศ ถึงบา้นนางเพญ็ประภา ทองเงิน ทอ่ขนาด 40 เซนติเมตรลึก ยาว 300 เมตร (600,000)
 - จากบา้นนางทองจันทร์ บญุเชิญ ถึงบา้นนางกนกอร ทองเงิน ทอ่ขนาด 40 เซนติเมตร  ยาว  156 เมตร (110,000)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - จากบา้นนายอนงค์ 
สิมมา ถึงคลองต าหนัก
ตราด)

5,000,000    5,000,000    5,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง/อบจ.

 กว้าง 4 เมตร  ยาว 240 เมตร (500,000)
 - ภายในหมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร  ยาว 2,000 เมตร (4,200,000)
 - จากบา้นนางบษุรา เสียมทอง ถึงบา้นนางละมัย บญุมี กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร (300,000)

5 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหนิ
คลุก หมู่ที่ 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - จากจุดสวนนายเนื่อง 
ทองใส ถึงปากทางเข้าปา่

2,480,000    2,480,000    2,480,000   2,480,000   2,480,000   ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง/อบจ.

ช้าทศิตะวันตก ทางคลอง กว้าง 4 เมตร  ยาว  415 เมตร (860,000)
 - จากจุดบา้น นางสาวยอน ตางาม ถึงหนองส าโรง กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร (420,000)
 - บา้นขามถึงบา้นโนนขวาว ต าบลพรมเทพ กว้าง 4 เมตร ยาว 5,800 เมตร (1,200,000)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - จากบา้นนางบญุเมือง 
ทองระย้า ถึงบา้นนายค า
มาย ศาลางาม

3,349,000 3,349,000 3,349,000 3,349,000 3,349,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

มีการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน

กองช่าง/อบจ.

 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (600,000)
 -  ภายในหมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร (624,000)
 - จากบา้นนางปู้ ใจมั่น ถึงบา้นนางพนูศรี มากมูล กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร (520,000)
 - จากปั๊มน้ ามันPTถึงคลองโพนม่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร (1,460,000)

7 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่
พกั

เพื่อการระบายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

 - หมู่ที่ 1 จากทางแยก 
4001 ทางไปทะเลสาบฯ 
ถึง ประปาหมู่ที่ 1 ทอ่

9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 ระบายน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง/อบจ.

ขนาด 40 ซม. ยาว 800 เมตร (560,000)
 - หมู่ที่ 3 ทอ่ขนาด 40 ซม. ยาว 700 เมตร (490,000)
 - หมู่ที่ 4 ทอ่ขนาด 40 ซม. ยาว 1,000  เมตร (1,000,000)
 - หมู่ที่ 5 ทอ่ขนาด 40 ซม. ยาว 1,000 เมตร (1,000,000)
 - หมู่ที่ 6  จากบา้นนางถวิล เคิร์น ถึงบา้นนายสมัย ลายงาม  ทอ่ขนาด 40 ซม. ยาว 200 เมตร (400,000)
 - หมู่ที่ 7 ทอ่ขนาด 40 ซม. ยาว 2,000 เมตร (1,400,000)
 - หมู่ที่ 8 ทอ่ขนาด 40 ซม. ยาว 2,000 เมตร (1,400,000)
 - หมู่ที่ 9 ทอ่ขนาด 40 ซม.  ยาว 1,000 เมตร (700,000)
 - หมู่ที่ 10 ทอ่ขนาด 60 ซม. ยาว 1,000 เมตร (700,000)
 - หมู่ที่ 11 ทอ่ขนาด 40 ซม. ยาว 800 เมตร (1,600,000)
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

 - หมู่ที่ 12 จากหลังบา้นนายถวิล บญุหล้า ถึงบา้นนางเสริฐ วันลักษณ์ ทอ่ขนาด 40 ซม. ยาว 700 เมตร (500,000)
8 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหนิ

คลุก หมู่ที่ 4
เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - จากบา้นนายสุพจน์ 
ศาลางาม ถึงปอ้มยาม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 400

2,775,000 2,775,000 2,775,000 2,775,000 2,775,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

มีการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน

กองช่าง/อบจ.

 เมตร หนา 0.15 เมตร (800,000)
 - จากบา้นนายบญุมี ลุนนู ถึงโนนพยอม  กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร (300,000)
 - ไปบอ่ขยะ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร (675,000)
 - จากโรงงาน สมานเฟอร์นิเจอร์ถึงหนองจังหนั กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร (400,000)
 - ข้างปั้ม PT กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร (600,000)

9 โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหนิ
คลุก

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร (900,000)

    7,880,000     7,880,000    7,880,000    7,880,000    7,880,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

มีการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน

กองช่าง/อบจ.

 - หมู่ที่ 5  กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.5 เมตร (1,200,000)
 - หมู่ที่ 6 จากคอนกรีตบา้นนายบญุมา ถึงนานายอุรา สายหล่า กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร (600,000)
 - หมู่ที่ 7 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร (680,000)
 - หมู่ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร (1,000,000)
 - หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (800,000)
 - หมู่ที่ 11 กว้าง  4  เมตร  ยาว  2000  เมตร (600,000)
 - หมู่ที่ 12 จากถนนโนนตาล-ตาเฮอ ไปหนองเกาะ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร (2,100,000)

10 โครงการถนนดินลงหนิคลุก หมู่ที่ 10 เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - จากโรงสีชุมชน-สาม
แยกปา่ช้า กว้าง 6 เมตร

6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

มีการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน

กองช่าง/อบจ.

ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (150,000)
 - จากฟาร์มหมูนายเทศ - คุ้มโนนระเวียง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร (1,320,000)
 - จากสามแยกสิทธา แสนกล้า - คุ้มโนนระเวียง กว้าง 5 เมตร  ยาว  4,000 เมตร (1,500,000)
 - จากโรงสีชุมชนไปเส้นทางหนองหวัช้าง - โนนสนาย)กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000  เมตร (1,200,000)
 - จากปา่ช้า - ส่ีแยกยายซู กว้าง 5 เมตร ยาว 4000 เมตร (1,500,000  )
 - จากหนองสระ-แยกถนนลาดยางสายโพนม่วง-ปอหมัน กว้าง 5 เมตร ยาว 1500  เมตร (570,000)

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
11

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - จากบา้นนางแพง ก าจร
 ถึงคลอง กว้าง 5

3,536,000 3,536,000 3,536,000 3,536,000 3,536,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

มีการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน

กองช่าง/อบจ.
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร (1,560,000)
 - ทบัคอนกรีตเดิม จากหน้าบา้นนายสมพงษ์ สุขมี ถึงบา้นนางสาวนันทนา จันทร์เสน กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร (1,040,000)
 - ทบัคอนกรีตเดิม จากหน้าบา้นนายค ามั่น บญุกอง ถึงบา้นนายค าตัน จันทร์เสน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (520,000)
 - จากจุดทางเข้า ไปศาลปู่ตา กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (416,000)

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
12

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - จากหลัง รร.โนนตาล
หนามแทง่ ถึง บา้นนาย

13,310,000 13,310,000 13,310,000 13,310,000 13,310,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

สมพงษ์ สกุลวงษ์ พร้อมไหล่ทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (8,300,000)
 - จากสวนนายสมพงษ์ สกุลวงษ์ ไปทางทศิตะวันออก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร (1,100,000)
 - จากบา้นนางเสง่ียม ช่างฉลาด ถึงคุ้มหนองกระจับ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (3,100,000)
 - จากบา้นสุภาพร ก าลังงาม ถึงบา้นนางบญุเทยีน เสาวดาน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร (810,000)

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  
(2,500,000)

16,290,000 16,290,000 16,290,000 16,290,000 16,290,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

มีการสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชน

กองช่าง/อบจ.

 - หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร  (900,000)
 - หมู่ที่ 6  กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร (750,000)
 - หมู่ที่ 7 กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000 เมตร (2,500,000)
 - หมู่ที่ 8 กว้าง 6  เมตร ยาว 800  เมตร (2,640,000)
 - หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร  ยาว  2,000  เมตร (5,000,000)
 - หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร  ยาว  800  เมตร (2,000,000)
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสุรนิทรท์ี่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสุรนิทร ์ย.1 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
แนวทางการพัฒนาติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี

ไฟฟา้แสงสว่างอย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง

 -หมู่ที่ 3  (7 จุด)
-หมู่ที่ 4  (7 จุด)
-หมู่ที่ 5  (21 จุด)
-หมู่ที่ 7  (10 จุด)
-หมู่ที่ 8  (8 จุด)
-หมู่ที่ 9  (10 จุด)
-หมู่ที่  11 (10 จุด)
-หมู่ที่ 12  (9 จุด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 72 จุด  -ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ
-ประชาชนมีความปลอดภัย
- ประชาชนมีแสงสว่างใช้
อย่างพอเพยีงและทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

2 โครงการไฟฟา้ส่องสว่างด้วย
พลังงานแสงอาทติย์

เพื่อใหป้ระชาชนมีทางเลือก
ในการใช้ไฟฟา้และรู้จักใช้
อย่างประหยัด

หมู่ที่ 1-12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 72 จุด  -ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ
-ประชาชนมีความปลอดภัย
- ประชาชนมีแสงสว่างใช้
อย่างพอเพยีงและทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

3 โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟา้ให้
เพยีงพอต่อการใช้งาน

หมู่ที่ 1-12    500,000    500,000    500,000   500,000    500,000 1 จุด ประชาชนในหมู่บา้นมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้อย่างทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมี
ไฟฟา้แสงสว่างทั่วถึง

 -หมูท่ี่ 1 ระยะทาง 1,000 ม. 
(จากร้าน ส.เจริญเฟอร์นิเจอร์ ถงึ
 ปั้ม PT )
-หมูท่ี่ 4 ระยะทาง 1,000 ม.
-หมูท่ี่ 7 ระยะทาง 3,000 ม.
-หมูท่ี่ 8 ระยะทาง 1,000 ม. 
(นายทองดี - นายบุร่วม)
-หมูท่ี่ 9 ระยะทาง 2,000 ม.
-หมูท่ี่ 11 ระยะทาง 800 ม.
-หมูท่ี่  2,3,5,6,10,12

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 12 จุด  -ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ
-ประชาชนมีความปลอดภัย
- ประชาชนมีแสงสว่างใช้
อย่างพอเพยีงและทั่วถึงกัน

กองช่าง/กฝภ.
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จดักิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สรา้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการใหค้วามรู้และป้องกนั

การเกดิอกัคีภัย
เพื่อใหป้ระชาชนตลอดจนพนักงาน
ในสถานประกอบการและเยาวชน
ในสถานศึกษา มี
ความรู้ ทกัษะ ในการระงับเหตุ
อคัคีภัย ในการปอ้งกนัอคัคีภัย 
โดยปฏิบติัได้อย่างถูกวิธี

บุคลากรและประชาชน
ในต าบลไพรขลา

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80

ประชาชนตลอดจนพนักงาน
ในสถานประกอบการและ
เยาวชนในสถานศึกษา มี
ความรู้ ทกัษะ ในการระงับ
เหตุอคัคีภัย ในการปอ้งกนั
อคัคีภัย โดยปฏิบติัได้อย่างถูก
วิธี

ส านักปลัด/
ปภ.

2 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ

 - เพื่อใหก้ารปลูกฝังค่านิยม 
อดุมการณ์ ความจงรักภักดี การ
ปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัส าคัญ
ของชาติ อนัมีสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ใหด้ ารงคงอยู่
มั่นคงวัฒนาสถาพรสืบไป

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนทกุหมู่เหล่ามีความ
สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
เสริมสร้างความมั่นคงแก่
ประเทศชาติและด าเนินชีวิต
ในหลักธรรมทางศาสนา และ
ตามแนวทางในพระบรม
ราโชวาท

ส านักปลัด

3 โครงการกู้ชีพ-กู้ภัย (FR) ต าบล
ไพรขลา

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย (FR) 
อบต.ไพรขลา

ต าบลไพรขลา 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 การจดับริการหน่วยกู้
ชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถบริหารจดัการ
หน่วยกู้ชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด 
อบต.

4 โครงการใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด
และการจราจรในสถานศึกษา

ใหค้วามรู้ เสริมเทคนิคเพิ่ม
ทักษะในการด ารงชีวิตให้
ปลอดภัย

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี เด็ก-เยาวชน  ใน
สถานศึกษาในเขต อบต.
ไพรขลา มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตใหป้ลอดภัย

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบุรี/

รร.ในเขต 
พท.ต.ไพรขลา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่  2  ยทุธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

5 โครงการ จติอาสาไพรขลา เรา
ขอท าความดี ด้วยหวัใจ

เพื่อใหป้ระชาชนไพรขลา ที่ 
ได้ แสดง ออกถึงการเป็นจติ
อาสา และร่วมกนัพัฒนา
แหล่งน้ าคูคลอง และที่
สาธารณะต่างๆ

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี มีแหล่งน้ า คูคลอง ที่
สะอาด ที่สาธารณะ เป็น
ที่พักผ่อน

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมกจิกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว

เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี
และครอบครัวในพื้นที่ต าบล
ไพรขลา

ต าบลไพรขลา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง/ปี สามารถส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มสตรีและครอบครัวใน
ต าบลไพรขลา

ส านักปลัด

7 โครงการบ้านน่าอยู่น่ามอง 
ชุมชนปลอดขยะ ปลอดโรค 
ปลอดภัย

 - เพื่อส่งเสริม สร้างจติส านึก  ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 
การรักษาความสะอาด ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในหมู่บา้นใหเ้อื้อต่อ
การส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค
 เปน็หมู่บา้นน่าอยู่น่ามอง อย่าง
ย่ังยืน

ต าบลไพรขลา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน  ประชาชนทกุ
ภาคส่วนในต าบล มีความเปน็
ระเบยีบ มีสุขภาพพลานามัย
สมบรูณ์  แข็งแรง  มี
สุขภาพจติที่ดี  และเปน็ชุมชน
น่าอยู่ปลอดขยะ ปลอดโรค 
ปลอดภัยอย่างย่ังยืน

ส านักปลัด

8 โครงการอบรมผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับการดูแล
เอาใจใส่และมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
สร้างจติสดใส ร่างกายแข็งแรง

เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับการดูแล
เอาใจใส่ด้านสุขภาพและ
เสริมสร้างรายได้

หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

10 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ใหแ้กเ่จา้หน้าที่ และ อปพร.

เพื่อให ้จนท. และ สมาชิก 
อปพร. ได้ทบทวนความรู้ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบด้วย
ความรวดเร็ว

1  คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี จนท. และสมาชิก อปพร. 
ได้ทบทวนความรู้ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบด้วย
ความรวดเร็ว

ส านักปลัด/
ป้องกนัฯ

11 โครงการติดต้ังป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนและผู้สัญจรทุกประเภท

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

ความปลอดภัย

ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้
สัญจรทุกประเภทมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

12 โครงการเยาวชนสัมพันธ์สุข
ภาวะสดใสหา่งไกลยาเสพติด

เพื่อปลูกฝังอดุมการณ์รักชาติ
 ศาสน์พระมหากษัตริย์และ
ส่งเสริมระเบียบวินัยเพิ่มพูน
ความรักสามัคคีฯ ของคนใน
ชาติ

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี สามารถปลูกฝังอดุมการณ์ชาติ
 ศาสน์กษัตริย์และส่งเสริม
ระเบยีบวินัยเพิ่มพนูความรัก
สามัคคีฯ ของคนในชาติ

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบุรี

13 โครงการจดัต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

 -เพื่อจดัต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ศูนย์  -มีศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

14 โครงการจดัประชุมชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล

เพื่อใหป้ระชาชนได้เสนอ
ความคิดเหน็และความ
ต้องการของชุมชน

ต าบลไพรขลา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้เสนอความ
คิดเหน็และความต้องการ
ของชุมชน

ส านักปลัด

15 โครงการสนับสนุนงบประมาณใน
งานรัฐพิธีต่างๆ

เพื่อเป็นการเทิดพระเกยีรติฯ
 แด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัและ
พระบรมราชินีนาถ

3  คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3  คร้ัง/ปี สามารถแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีที่ชาวชุม
พลบุรีมีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ

ส านักปลัด/ที่
ท าการ

ปกครอง
อ าเภอชุมพล16 โครงการปรับปรุง สนง. อบต.

ไพรขลา
 -เพื่อปรับปรุงส านักงาน 
อบต.ไพรขลา

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

ส านักปลัด

17 โครงการสงเคราะหผู้์สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

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

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

18 โครงการสงเคราะหผู้์พิการ เพื่อใหผู้้พิการในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น

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

ความเป็นอยู่ดีขึ้น

ผู้พิการในต าบลได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

19 โครงการสงเคราะหผู้์ป่วยติดเชื้อ
เอดส์

เพื่อใหป้่วยเอดส์ในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น

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

ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

20 โครงการสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

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

ขึ้น

ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

21 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย
ป้องกนัปัญหาเอดส์และเยาวชน

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
เอดส์ที่เกดิขึ้นในพื้นที่

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

สามารถป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาเอดส์ที่เกดิขึ้นใน
พื้นที่

ส านักปลัด

22 โครงการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกแกค่นพิการและ
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกแกค่นพิการและ
ผู้สูงอายุ

หมู่ที่ 1-12 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คนพิการและผู้สูงอายุ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สามารถส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกแก่
คนพิการและผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

23 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ /ผู้พิการ

เพื่อซ่อมแซมบ้านพักของ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่ขาดคน
ดูแล

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

สามารถซ่อมแซมบ้านพัก
ของผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล
ได้

ส านักปลัด

24 โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี

เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักถึง
ปัญหาสังคมที่เกดิขึ้นและ
หาทางป้องกนัแกไ้ข

ประชาชนในเขตพื้นที่  
ต าบลไพรขลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาสังคมที่เกดิขึ้นและ
หาทางป้องกนัแกไ้ข

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบุรี

25 โครงการส่งเสริมกจิกรรมด้าน
การส่งเสริมเยาวชนและครอบครัว

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมด้านการ
พัฒนาเยาวชน/สภาเด็กและ
เยาวชนและครอบครัวอบอุ่น

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี สามารถส่งเสริมกจิกรรม
ด้านการพัฒนาด้านสภา
เด็กและเยาวชน และ
ครอบครัว

ส านักปลัด
อบต.

26 โครงการมหาดไทย หว่งใย ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมกรณีประเทศไทยจะ
กา้วเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี สามารถเตรียมความ
พร้อมกรณีประเทศไทย
จะกา้วเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

27 โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและ
ระงับอคัคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนัและระงับอคัคีภัย ใน 
ศพด.ในสังกดั อบต.ไพรขลา

ต าบลไพรขลา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกนัและระงับ
อคัคีภัย ใน ศพด.ในสังกดั
 อบต.ไพรขลา

ส านักปลัด/
ป้องกนัฯ/

ศพด.ในสังกดั
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

28 โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการ
แกไ้ขปัญหาไฟไหม้จากการเผา
ตอซังข้าว

เพื่อลดการเผาฟางซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ เขม่าควัน เถ้า ฝุ่นละออง
 ที่เกิดจากการเผาไหม้ 
แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญ
 และบดบังทัศนะวิสัย

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนไม่เผาตอซังข้าว ส านักปลัด

29 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จติอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

เพื่อพฒันาระบบการปอ้งกนั การ
เตรียมความพร้อม และการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัโดยพฒันาภูมิความรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับ
ชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือ
กบัสาธารณภัย  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือการ
ปฏิบติังานของเจา้พนักงานในการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ภายใต้กองอ านวยการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยแหง่พื้นที่ โดย
มีผู้อ านวยการทอ้งถิ่นเปน็ผู้
ควบคุมและส่ังการ

จติอาสาภัยพิบัติ อบต.
ไพรขลา

   200,000   200,000   200,000   200,000   200,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนในต าบลไพร
ขลา ได้รับความช่วยเหลือ
จากจติอาสาภัยพิบัติต าบล
ไพรขลา

ส านักปลัด

30 โครงการการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย “ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร”

เพื่อใหน้ักเรียนที่ร่วมโครงการ
 ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการสวมหมวกนิรภัย

นักเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลไพรขลา 
(มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
จ านวน 54 คน

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 1 คร้ัง/ปี ลดอตัราการสูญเสียชีวิต 
การบาดเจบ็ทางร่างกาย
และความเสียหายของ
ทรัพย์สินที่เกดิจาก
อบุัติเหตุทางถนน

ส านักปลัด

31 โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ 
พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุข
สุขภาพ

เพื่อสร้างผู้น าเยาวชนในการ
ต่อต้านและป้องกนัการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน

ตัวแทนสภาเด็กและ
เยาวชน อายุ 14-24 ปี 
และนักเรียนจาก
สถานศึกษา จ านวน
50 คน

    30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
และบุคคลใกล้ชิด

ส านักปลัด
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

32 โครงการบริหารจดัการกองทุน
หลักประกนั สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกนัสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลไพร
ขลา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ/ที่
ปรึกษากองทุนฯ/คณะ
อนุกรรมการฯ/
คณะท างาน และ
ผู้รับผิดชอบ/
บุคคลภายนอก
จ านวน 30 คน

   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 1 คร้ัง/ปี คณะกรรมการกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพรขลา สามารถบริหาร
จดัการกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

33 โครงการจติอาสาในสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลไพรขลา

เพื่อส่งเสริมใหม้ีการ
ขับเคล่ือนจติอาสาในสภาเด็ก
และเยาวชน

แกนน าสภาเด็กในต าบล
ไพรขลา

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 1 คร้ัง/ปี สภาเด็กและเยาวชนสาม
รถขับเคล่ือนกจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และลดปัญหายาเสพติด
และปัญหาทางสังคมใน
กลุ่มวัยรุ่น

ส านักปลัด/
รพ.สต.ใน
ต าบลไพรขลา
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสรมิ สนับสนุน จดัซ้ือ จดัหา จดัต้ัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจดัการขยะต าบล

ไพรขลา
เพื่อควบคุมขยะในพื้นที่และ
ลดปัญหาขยะที่เกดิขึ้นภายใน
ชุมชน

ต าบลไพรขลา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลดปัญหาขยะที่เกดิขึ้น
ภายในชุมชน

สามารถควบคุมขยะใน
พื้นที่และลดปัญหาขยะที่

เกดิขึ้นภายในชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกนัโรค

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกนัโรค

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการใหค้วามรู้
ส าหรับชุมชนในการบ าบัดน้ าเสีย

เพื่อใหชุ้มชนเกดิความตระหนัก
เข้าใจถึงความส าคัญและความ
รับผิดชอบในการควบคุมการบ าบดั
น้ าเสียไม่ใหม้ีผลท าลาย
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน

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

เบื้องต้น

ชุมชนเกดิความตระหนัก 
เข้าใจถึงความส าคัญและความ
รับผิดชอบในการควบคุมการ
บ าบดัน้ าเสียไม่ใหม้ีผลท าลาย
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ส านักปลัด

4 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
ปีละ 2 คร้ัง และขึ้นทะเบียน
สัตว์

สุนัขและแมวที่อยู่ใน
พื้นที่ต าบลไพรขลา

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

สัตว์

รู้จ านวนประชากรสุนัข/
แมวทั้งที่มีเจา้ของและไม่มี

เจา้ของ

สาธารณสุข/
สป.

5 โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกนัโรค

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกนัโรค

ส านักปลัด

6 โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ เพื่อก าจดัขยะในพื้นที่  -หมู่ที่ 7  
-หมู่ที่ 4  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปริมาณขยะลดลง สามารถก าจดัขยะให้
สอดคล้องกบัโครงการ
จดัการขยะจงัหวัดสุรินทร์
 และก าจดัขยะในพื้นที่ได้

ส านักปลัด/
สนง.

ส่ิงแวดล้อมฯ

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

7 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และ
สนับสนุนใหชุ้มชนจดัการขยะที่
ต้นทาง พร้อมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

เพื่อจดัการขยะมูลฝอยชุมชน
ที่ต้นทางทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
 ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะทั่วไป และขยะอนัตราย 
ใหม้ีปริมาณที่ต้องก าจดัลดลง

ต าบลไพรขลา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมชนมีการจดัการ
ขยะที่ต้นทางทั้ง 4 

ประเภทได้

ประชาชนมีความรู้
สามารถจดัการขยะมูล

ฝอยชุมชนที่ต้นทางทั้ง 4 
ประเภท ได้

ส านักปลัด/
สนง.

ส่ิงแวดล้อมฯ

8 โครงการตลาดสีเขียว ต าบลไพร
ขลา

 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดสีเขียวส าหรับเป็น
ช่องทางจ าหน่ายสินค้าผลิตผล
เกษตรอนิทรีย์ในระยะ
ปรับเปล่ียนและผลิตผล
เกษตรอนิทรีย์วิถีพื้นบ้านของ
ชุมชน
 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ใหเ้กดิการส่ือสารระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ท าใหเ้กดิ
ความเข้า ใจและเชื่อมั่นใน
สินค้าเพิ่มขึ้น

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

อนิทรีย์ในต าบลและได้
บริโภคอาหารที่มี

คุณภาพปลอดสารพิษ

 - ประชาชนในต าบลไพร
ขลา มีตลาดสีเขียวส าหรับ

เป็นช่องทางจ าหน่าย
สินค้าผลิตผลเกษตร

อนิทรีย์ในต าบลและได้
บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ

ปลอดสารพิษ

ส านักปลัด

9 โครงการมหศจรรย์ 1,000 วัน  เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพเด็กใหม้ีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกายจติใจ มีสติปัญญา
และศักยภาพที่ดี ในช่วง 
1000วันแรกของชีวิต

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาการสมวัยของ
เด็กวัยสองขวบ พร้อม

เข้าสู่ศูนย์เด็กเล็ก

สามารถพัฒนาและ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กใหม้ี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จติใจ มีสติปัญญาและ
ศักยภาพที่ดี ในช่วง 1000
วันแรกของชีวิต

ส านักปลัด/
รพสต./สสอ./

สสจ./
โรงพยาบาล

ชุมพลฯ
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

10 โครงการวัยเรียนวัยใส หว่งใย
สุขภาพ

 - เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ มี
ความเข้าใจ เร่ืองเพศศึกษา
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีทักษะ ใน
การจดัการกบัสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเพศและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเหน็คุณค่าในตนเอง

 - นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านไพรขลา 
(ไพรขลาราษฎร์พิทยา
กลู) จ านวน 114 คน
- ครูประจ าชั้น จ านวน 8
 คน
- ครูอนามัยฯ จ านวน 1
 คน

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
เพศศึกษา ร้อยละ 80

นักเรียนมีความรู้ มีความ
เข้าใจ มีทักษะ เร่ือง
เพศศึกษาพัฒนาการของ
วัยรุ่น และสามารถ
จดัการกบัสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเพศทั้ง
ยังตระหนักถึง
ความส าคัญของเรียนรู้
คุณค่าของตนเอง

ส านักปลัด/
โรงเรียนบ้าน

ไพรขลา

11 โครงการจดัซ้ือชุดตรวจ Antigen
 Test Kit (ATK)

เพื่อตรวจคัดกรองผู้มีความ
เส่ียง ติดเชื้อ COVID - 19

นักเรียนและบุคคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านโพนม่วงที่เป็นกลุ่ม
เส่ียง

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 นักเรียนและบุคคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านโพนม่วงได้รับการ
เฝ้าระวัง คัดกรอง
เบื้องต้นด้วย ATK

นักเรียนและบุคคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านโพนม่วงกลุ่มเส่ียงสูง
ได้รับการเฝ้าระวัง คัด
กรองเบื้องต้นด้วย ATK 
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 
ได้รับความรู้ด้านระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นพาหะน าโรค
ระบาด ในชุมชน

ส านักปลัด/
โรงเรียนบ้าน

โพนม่วง

12 โครงการ อบรมใหค้วามรู้การ
ป้องกนัการต้ังครรภ์กอ่นวัยอนั
ควร

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกนัใหเ้ด็กวัย
เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัปัญหาและ
ผลกระทบที่เกดิขึ้น จากการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัควร

 - นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
และนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
โรงเรียนบ้านโพนม่วง 
จ านวน 160 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถป้องกนั
ตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการ
ต้ังครรภ์กอ่นวัยอนัควร

ส านักปลัด/
โรงเรียนบ้าน

โพนม่วง
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกนัโรคติดต่อ

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะของบุคลากร
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน 
อาสาสมัครในพื้นที่ กลุ่มสตรี
จติอาสา และประชาชนที่สนใจ

บุคลากรในสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้น าหมู่บ้าน อาสาสมัคร
ในพื้นที่ กลุ่มสตรีจติ
อาสา และประชาชนที่
สนใจ

   200,000    200,000   200,000   200,000   200,000 ประชาชนในต าบลไพร
ขลาไม่ติดโรคติดต่อ

บุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
หมู่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ 
กลุ่มสตรีจิตอาสา และ
ประชาชนที่สนใจ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และป้องกัน
โรคติดต่อได้

ส านักปลัด

14 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั
โรค รักษาพยาบาล หรือฟื้นฟู
สมรรถภาพกรณีเกดิโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
ต าบลไพรขลา

ประชาชนผู้ ประสบ
ปัญหาโรคระบาด หรือ
ภัยพิบัติใน พื้นที่ต าบล
ไพรขลา

    60,000     60,000     60,000     60,000     60,000 มีการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรค 
รักษาพยาบาล หรือ
ฟื้นฟูสมรรถภาพกรณี
เกดิโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นที่ต าบลไพร
ขลา

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สมรรถภาพกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
อบต.ไพรขลา ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม

ส านักปลัด

15 โครงการอบรม อย.น้อย ใน
โรงเรียนบ้านโพนม่วง

เพื่อใหก้ลุ่มนักเรียน อย.น้อย 
ได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
เร่ืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
สามารถเลือกซ้ือเลือกบริโภค
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
รวมทั้งสามารถเผยแพร่
ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อน
นักเรียนและครอบครัว

นักเรียน อย.น้อย 
โรงเรียนบ้านโพนม่วง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นละ 10 คน รวม 90 
คน

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 นักเรียนน ากจิกรรม 
อย.น้อยไปพัฒนาหรือ
แกไ้ขปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพในโรงเรียน

นักเรียน อย.น้อย มี
ความรู้ในเร่ืองผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และสามารถ
เลือกซ้ือ เลือกบริโภคได้
อย่างถูกต้องปลอดภัย
รวมทั้งสามารถเผยแพร่
ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อน
นักเรียนและครอบครัว

ส านักปลัด

16 เงินสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพต าบล

เพื่อสนับสนุนการบริการด้าน
สุขภาพ

ต าบลไพรขลา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ

สามารถสนับสนุนการ
บริการด้านสุขภาพ

ส านักปลัด/
สาธารณสุข

17 โครงการอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

เพื่อดูแลผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่พิง
ในต าบลไพรขลา

ต าบลไพรขลา    150,000    150,000   150,000   150,000   150,000 ผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่พิง
ได้รับการดูแล

ผู้สูอายุที่มีภาวะพึ่พิง
ได้รับการดูแลทุกคน

ส านักปลัด

70



แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

18 โครงการเพื่อจดับริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อใหผู้้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 
ได้บริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธาณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพิง โดยหน่วยบริการ
 สถานบริการ โดยผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Care giver)

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพิง ติดบ้านติด
เตียงในพื้นที่ต าบลไพร
ขลา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 
และบคุคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพงิ ได้บริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธาณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ
และบคุคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพงิ โดยหน่วยบริการ 
สถานบริการ โดยผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ (Care giver)
และบคุคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพงิ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพแิละ
บคุคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพงิง จะ
ได้รับบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข ส าหรับผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพงิและบคุคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพงิ ตามชุดสิทธิประโยชฃน์
ที่เปน็การใหบ้ริการในครัวเรือน
  หรือศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้ผู้สูงอายุชุมชนหรือที่หน่วย
บริการ สถานบริการ โดย
บคุลากรสาธารณสุขหรือผู้
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิและบคุคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพงิ

ส านักปลัด/
รพ.สต. ไพร
ขลา/รพ.สต.
บ้านโพนม่วง

19 โครงการเด็กวัยเรียน เติบโต
สมวัยสูงดีสมส่วน แข็งแรงฉลาด

เพื่อใหเ้ด็กวัยเรียน อายุ 6-14
 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ครอบคลุมครบทุกมิติ และ
เพื่อสร้างแนวทางการจดัการ
รายกรณีระดับต าบล

เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 
ปีที่มีปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการในต าบลไพร
ขลา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 
ปี ได้รับการบริการ
ตามมาตรฐานและมี
คุณภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์

เด็กวัยเรียนเติบโตสมวัย
สูงดีสมส่วนแข็งแรง ฉลาด

ส านักปลัด/
รพ.สต. ไพร
ขลา/รพ.สต.
บ้านโพนม่วง

20 โครงการเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เพื่อใหเ้ด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะ
ทุพโภชนาการได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือครอบคลุมทุกมิติ 
และสร้างแนวทางการจดัการ
รายกรณีระดับต าบล

เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการในแต่ละพื้นที่
ในต าบลไพรขลา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี
ได้รับการบริการตาม
มาตรฐานและมี
คุณภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์

เด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะ
โภชนาการที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างการยและจติใจ

ส านักปลัด/
รพ.สต. ไพร
ขลา/รพ.สต.
บ้านโพนม่วง

21 โครงการกอ่สร้างเตาเผาขยะ หมู่
ที่ 7 (หนองโสนก)

เพื่อแกไ้ขปัญหาขยะในชุมชน
ที่สะสม

1 แหง่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 แหง่ ปริมาณขยะลดลง ส านักปลัด/
กองช่าง
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ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

22 โครงการวัยเรียนวัยใส หว่งใย
สุขภาพ

 - เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ มี
ความเข้าใจ เร่ืองเพศศึกษา
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีทักษะ ใน
การจดัการกบัสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเพศและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเหน็คุณค่าในตนเอง

 - นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านไพรขลา 
(ไพรขลาราษฎร์พิทยา
กลู) จ านวน 114 คน
- ครูประจ าชั้น จ านวน 8
 คน
- ครูอนามัยฯ จ านวน 1
 คน

    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
เพศศึกษา ร้อยละ 80

นักเรียนมีความรู้ มีความ
เข้าใจ มีทักษะ เร่ือง
เพศศึกษาพัฒนาการของ
วัยรุ่น และสามารถ
จดัการกบัสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเพศทั้ง
ยังตระหนักถึง
ความส าคัญของเรียนรู้
คุณค่าของตนเอง

ส านักปลัด/
โรงเรียนบ้าน

ไพรขลา

23 โครงการการประกวดหมู่บ้าน
ต้นแบบการจดัการขยะจากต้น
ทาง

1. เพื่อส่งเสริมใหม้ีหมู่บา้นต้นแบบ
ส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน
2. เพื่อใหห้มู่บา้นต้นแบบมีการ
ด าเนินการจดัการขยะจากต้นทาง
ที่ต่อเนื่องชัดเจนเปน็รูปธรรม
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/ภาคีเครือข่ายและทกุภาค
ส่วนบรูณาการ

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -หมู่บ้านจดัการขยะ
ต้นทางเกณฑ์มาตรฐาน
 1 หมู่บ้าน
- หมู่บ้านที่เป็นต้นแบบ
เป็นแหล่งเรียนรู้
แลกเปล่ียนได้อย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน

มีหมู้บ้านต้นแบบการ
จดัการขยะและขยะใน
ชุมชนลดลงในระดับที่ไม่
เกดิปัญหา

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบุรี
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

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

1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จัดหา จัดซ้ือ  สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 

(นม) ใหก้ับศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไพรขลา

เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.ไพรขลา มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโต
ตามวัย

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ไพรขลา

  400,000    400,000    400,000   400,000   400,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไพรขลา 
ได้รับ อาหารเสริม (นม)

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตเหมาะสมตาม
วัย

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ในสังกัด

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ใหก้ับนักเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลไพรขลา

เพื่อใหน้ักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)อย่างทั่วถึง มี
สุขภาพแข็งแรงเติบโตสมวัย

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่
ต าบลไพรขลา จ านวน 3
 แหง่

   1,300,000    1,300,000    1,300,000    1,300,000   1,300,000 นักเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลไพรขลา ได้รับ
อาหารเสริม (นม)

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามวัยและได้รับ
อาหารเสริม(นม)อย่าง
เพยีงพอ

กอง
การศึกษาฯ/
รร.ในเขต

3 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหก้ับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ไพรขลา

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีสุขภาพ
กายแข็งแรงเติบโตเหมาะสม
ตามวัย

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ไพร
ขลา 2 แหง่

   1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000   1,200,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไพรขลา 
ได้รับอาหารกลางวัน

เด็กมีสุขภาพกายแข็งแรง
เติบโตเหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้กล้าแสดงออก  
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

รร.ในเขต 3  แหง่ และ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 แหง่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชน ใหม้ี
ร่างกาย จิตใจ สติปญัญา
ที่ดี และส่งเสริมทกัษะใน
การแสดงออกของเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการก่อสร้างที่พกัส าหรับ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

เพื่อใหผู้้ปกครองมีที่พกั
ส าหรับรอรับเด็ดปฐมวัย

ศาลาที่พกัส าหรับ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
จ านวน 2 แหง่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2 แหง่ ผู้ปกครองมีที่พกัส าหรับ
รอรับเด็กปฐมวัย

กอง
การศึกษา/

ศพด.ในสังกัด
 อบต.ไพรขลา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

73



แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ 2.เพื่อ
จ่ายเปน็ค่าประปา 3.เพื่อจ่าย
เปน็ค่าจัดการเรียน

ศพด.บา้นโพนม่วง-ม่วง
สวรรค์/ศพด.บา้นไพร
ขลาโพนม่วง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ศพด.ในสังกัดมี
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

สามารถบริหารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

ศพด.ในสังกัด
 อบต.ไพรขลา

การสอนรายหวั  4.เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียน 5.เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 6.เพื่อจ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์การเรียน 7.เพื่อจ่ายเปน็ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน
7 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันา

เด็กเล็กในสังกัด อบต.ไพรขลา
เพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 
ด้านของนักเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ไพรขลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี เพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้ง 
4 ด้าน

กองการศึกษา/
ศพด.ในสังกัด 
อบต.ไพรขลา

8 โครงการวัคซีนปอ้งกันเด็กจมน้ า เพื่อลดปญัหาเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ป ี เสียชีวิตจากการจมน้ า

เพื่อลดปญัหาเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ป ีเสียชีวิตจาก
การจมน้ า

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี เด็กนักเรียนมีความรู้ 
ทกัษะพื้นฐานในการว่าย
น้ าและลดปญัหาการ
เสียชีวิตจากการจมน้ า

กอง
การศึกษา/

ศพด.ในสังกัด
 อบต.ไพรขลา

9 โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีทอ้งถิน่

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  คร้ัง/ปี ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีทอ้งถิน่

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการเด็กต าบลไพรขลา ว่าย
น้ าเปน็ เล่นน้ าได้ โตไปหนูไม่
จมน้ า

เพื่อฝึกทักษะให้แก่บุคลากรครู 
ปกครอง ในการชว่ยเหลือคนตกน้ า
หรือจมน้ า โดยเน้นหลัก “ตะโกน 
โยน ย่ืน”และให้เด็กได้เรียนรู้วิธี
ว่ายน้ าเพื่อเอาชวิีตรอดส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างปลอดภัย

นักเรียนใน ศพด. ทั้ง  2 
ศพด. /ครู ผู้ปกครอง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง/ปี เด็กได้เรียนรู้วิธีว่ายน้ า
และครูผู้ปกครองมีทกัษะ
ในการช่วยเหลือคนตกน้ า
หรือจมน้ าได้อย่างปลอดภัย

กอง
การศึกษาฯ/
ศพด.ในสังกัด

11 โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยใส่
หมวกกันน็อก

เพื่อส่งเสริมใหผู้้ปกครอง
ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถจักรยานยนต์โดย
การสวมหมวกนิรภัยในการ
รับ-ส่งนักเรียน

เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 1 คร้ัง/ปี เด็ก,ผู้ปกครองเกิดความ
ตระหนักถงึความปลอดภัยด้วย
การสวมหมวกนิรภัยในการขบั
ขีร่ถจักรยานยนต์มารับ-ส่ง
นักเรียน

ศพด.ในสังกัด
 อบต.ไพรขลา

12 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากและฟนัเด็กปฐมวัย

เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
เหงือกและช่องปาก การ
แปรงฟนั การรักษาความ
สะอาดร่างกายของเด็ก

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ครูผู้ดูแลเด็ก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เขา้ใจในการดูแลสุขภาพ
เหงือกและชอ่งปาก การแปรง
ฟัน การรักษาความสะอาด
ร่างกายของเด็ก

ศพด.ในสังกัด
 อบต.ไพรขลา
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

13 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ผู้ปกครองเร่ืองการดูแลสังเกตเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
DSPM

เพื่อใหผู้้ปกครองได้มีความรู้
ความเข้าในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ครูผู้ดูแลเด็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ผู้ปกครองได้มีความรู้ความ
เข้าในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก

ศพด.บา้น
โพนม่วง-ม่วง

สวรรค์

14 โครงการมือหนูสะอาดปราศจาก
เชื้อโรค

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จักวิธีการ
ล้างมือที่ถูกต้อง เมื่อออกจาก
หอ้งน้ า หอ้งส้วม ก่อน หลัง
รับประทานอาหาร หรือการ
ท ากิจกรรม

นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กทกุคนฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1 ศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีการ
ล้างมือที่ถกูต้อง เมือ่ออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม ก่อน หลัง
รับประทานอาหาร หรือการ
ท ากิจกรรม

ศพด. บา้น
โพนม่วง-ม่วง

สวรรค์

15 โครงการส่งเสริมพฒันาความรู้
และทกัษะการดูแลเด็กก่อนวัย
เรียนพอ่แม่ ผู้ปกครอง หรือครู 
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นโพนม่วง-ม่วงสวรรค์

เพื่อใหผู้้ปกครองมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพฒันา
เด็กปฐมวัยใหม้ีพฒันาการที่
เหมาะสมตามวัย

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ครู 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ปี ผู้ปกครองมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก
ปฐมวัยใหม้ีพฒันาการที่
เหมาะสมตามวัย

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น
โพนม่วง-ม่วง

สวรรค์

16 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และปอ้งกันโรคติดต่อในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นโพนม่วง-ม่วง
สวรรค์

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและปอ้งกัน
โรคติดต่อในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นโพนม่วง-ม่วงสวรรค์

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ครู 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ปี เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
ดีและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนม่วง-
ม่วงสวรรค์

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น
โพนม่วง-ม่วง

สวรรค์

17 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมี
สภาพบริบทที่ดีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้
น่าอยู่

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 แหง่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
สภาพบริบทที่ดีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน

กอง
การศึกษา/

ศพด.ในสังกัด

18 โครงการก่อสร้างหลังคาบงัแดด
สนามเด็กเล่น

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้ใช้
ประโยชน์การเรียนรู้จากสนาม
เด็กเล่นที่ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยมั่นคงถาวร

หลังคาบงัแดดสนามเด็ก
เล่นที่ได้มาตรฐานมั่งคง
ถาวร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 แหง่ เด็กนักเรียนได้ใช้
ประโยชน์การเรียนรู้จาก
สนามเด็กเล่นที่ได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยมั่นคงถาวร

กอง
การศึกษา/

ศพด.ในสังกัด
 อบต.ไพรขลา

19 โครงการก่อสร้างโดมสนามกีฬา
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีพื้นที่ใช้
ในการด าเนินกิจกรรม

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯมี
สถานที่ที่ได้มาตรฐานใน
การจัดกิจกรรม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ เด็กนักเรียนมีพื้นที่ใช้ใน
การด าเนินกิจกรรม

กอง
การศึกษา/

ศพด.ในสังกัด
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20 โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อเทคอนกรีตบริเวณภายใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสะดวกใน
การจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ไพรขลา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 แหง่ สะดวกในการจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็ก

กอง
การศึกษา/

ศพด.ในสังกัด

21 โครงการต่อเติมหลังคาอ่างล้าง
มือส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนมีสุขลักษณะ
นิสัยที่ดีรู้จักรักษาความสะอาดเพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้า ปากเปื่อยและ
โรคอื่นที่อาจติดต่อกันได้

มีอ่างล้างมือที่ได้
มาตรฐานและเพยีงพอ
กับจ านวนเด็ก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง่ เด็กนักเรียนมีสุขลักษณะนิสัยที่
ดีรู้จักรักษาความสะอาดเพื่อ
ป้องกันโรคมือเท้า ปากเปื่อย
และโรคอื่นที่อาจติดต่อกันได้

กอง
การศึกษา/

ศพด.ในสังกัด
 อบต.ไพรขลา

22 โครงการก่อสร้างอ่างล้างจาน เพื่อใหม้ีที่ท าความสะอาด
ภาชนะ และมีชั้นวาง ที่คว่ า
ภาชนะที่ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ

มีอ่างล้างจาน มีที่ท า
ความสะอาดภาชนะ 
และมีชั้นวาง ที่คว่ า
ภาชนะที่ได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 2 แหง่ มีที่ท าความสะอาดภาชนะ
 และมีชั้นวาง ที่คว่ า
ภาชนะที่ได้มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ

กอง
การศึกษา/

ศพด.ในสังกัด
 อบต.ไพรขลา

23 โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ

เพื่อซ่อมแซมโรงอาหารและ
ส่วนต่างๆที่เกิดการช ารุดและ
ที่มีความเสียหาย

โรงอาหารและส่วนต่างๆ
ที่เกิดการช ารุดได้รับการ
ซ่อมแซม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 แหง่ ซ่อมแซมโรงอาหารและ
ส่วนต่างๆที่เกิดการช ารุด
และที่มีความเสียหาย

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กใน

สังกัด อบต.
ไพรขลา

24 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นโพนม่วง-ม่วงสวรรค์

เพื่อปรับปรุงต่อเติมหลังคา
อ่างล้างหน้าและซ่อมแซมตัว
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
โพนม่วง-ม่วงสวรรค์ 
จ านวน  1 แหง่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 แหง่ มีหลังคาอ่างล้างหน้าและ
ตัวอาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในส่วนที่ได้รับความ
เสียหายได้รับการซ่อมแซม

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น
โพนม่วง-ม่วง

สวรรค์

25 โครงการปรับปรุงหลังคาโรง
อาหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
โพนม่วง-ม่วงสวรรค์

เพื่อปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
โพนม่วง-ม่วงสวรรค์ 
จ านวน  1 แหง่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง่ มีหลังคาโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นโพน
ม่วง-ม่วงสวรรค์

กอง
การศึกษา/ 

ศพด.
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26 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กรองรับเด็กใหเ้พยีงพอและ
ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.50
 เมตร  ยาว  12 เมตร

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ไพรขลา  จ านวน  1  หลัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ มีอาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานมั่งคง  ถาวร 
และเพยีงพอต่อการจัด
กิจกรรมของเด็กตามช่วง
อายุ

กองการศึกษา
 ฯ

27 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์

เพื่อรองรับเด็กใหเ้พยีงพอและ
ได้มาตรฐาน

อาคารเอนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 แหง่ มีอาคารเอนกประสงค์ที่
เพยีงพอต่อการจัดกิจกรรม

ศพด.บา้นไพร
ขลา

28 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อใช้เปน็ที่จอดรถบคุลากร
ครู/ผู้ปกครองที่มารับส่งเด็ก
หรือผู้มาติดต่อราชการ

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
 6 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง่ มีสถานที่จอดเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ศพด.บา้นไพร
ขลา

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้า-ออก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นโพนม่วง-ม่วงสวรรค์

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

จ านวน 2 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

30 โครงการติดต้ังมุ้งลวดอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อติดต้ังมุ้งลวดเพื่อปอ้งกัน
ยุงและพาหะน าโรค

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ไพรขลา จ านวน 2 
 แหง่

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 แหง่ เพื่อติดต้ังมุ้งลวดภายใน
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นไพรขลา

กอง
การศึกษาฯ

31 โครงการส่งเสริมประเพณี
เทศกาลงานปลาไหล ข้าวใหม่
หอมมะลิ และงานการชาดชุม
พลบรีุ

เพื่อประชาสัมพนัธ์และ
จ าหน่ายของดีเมืองชุมพลบรีุ 
และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ทอ้งถิน่

ต าบลไพรขลา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  คร้ัง/ปี ประชาสัมพนัธ์และ
จ าหน่ายของดีเมืองชุมพล
บรีุ และส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว และร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมทอ้งถิน่

กอง
การศึกษาฯ

32 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส าคัญทางพระพทุธศาสนา

ประชาชน หมู่ที่ 1-12 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  คร้ัง/ปี ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ
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33 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทอ้งถิน่

ประชาชน หมู่ที่ 1-12 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  คร้ัง/ปี ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทอ้งถิน่

กอง
การศึกษาฯ

34 โครงการประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทอ้งถิน่

ประชาชน หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  คร้ัง/ปี ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม ทอ้งถิน่

กอง
การศึกษาฯ

35 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด“ไพรขลาเกมส์”

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบลไพรขลา 
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกายหา่งไกลยา
เสพติด

จ านวน  1  คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ออกก าลังกายและใชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด

กอง
การศึกษาฯ

36 โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ต้านยาเสพ
ติด ในเขตพื้นที่อ าเภอชุมพลบรีุ

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
โดยการเล่นกีฬา สร้างความ
สมัครสมานสามัคคี ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่พื้นที่
อ าเภอชุมพลบรีุ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
ประชาชนทั่วไป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  คร้ัง/ปี พฒันาและยกระดับกีฬา
ของทอ้งถิน่ใหม้ีมาตรฐาน
ย่ิงขึน้

กอง
การศึกษาฯ

37 โครงการส่งเสริมทกัษะกีฬา
เบื้องต้น

เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะ
ทางด้านกีฬาเบื้องต้น มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนมีทกัษะ
ทางด้านกีฬาเบื้องต้น 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ร้อยละ 90

นักเรียนมีความรู้ปอ้งกัน
การต้ังครรภ์ และลด
ปญัหาด้านเพศสัมพนัธ์

รร.โพนม่วง/ 
กอง

การศึกษาฯ

38 โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ใหน้ักเรียนก่อนวัยเรียน ได้
รับรู้รับทราบถึงปญัหาและ
พษิภัยของยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน
เร่ืองยาเสพติด ได้รับรู้
รับทราบถึงปญัหาและ
พษิภัยของยาเสพติด 
ร้อยละ 90

นักเรียนมีภูมิคุ้มกันเร่ืองยา
เสพติด ได้รับรู้รับทราบถึง
ปญัหาและพษิภัยของยา
เสพติด

รร.โพนม่วง/ 
กอง

การศึกษาฯ

39 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 ทกัษะอาชีพพื้นฐาน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อสร้างทกัษะอาชีพใหแ้ก่
นักเรียนและเพื่อสร้าง
กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนสร้างทักษะอาชพี
ให้แก่นักเรียนและเพื่อสร้าง
กิจกรรมการใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์  ร้อยละ 90

นักเรียนสร้างทกัษะอาชีพ
ใหแ้ก่นักเรียนและเพื่อ
สร้างกิจกรรมการใช้เวลา
ว่างใหเ้กิดประโยชน์

รร.โพนม่วง/ 
กอง

การศึกษาฯ
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

40 โครงการลูกเสือจราจร โครงการลูกเสือจราจร 
เพื่อใหน้ักเรียนรู้กฎจราจร
เบื้องต้น และลดอุบติัเหตุทาง
ถนน

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนรู้กฎจราจร
เบื้องต้น และลด
อุบติัเหตุทางถนน ร้อย
ละ 90

นักเรียนรู้กฎจราจร
เบื้องต้น และลดอุบติัเหตุ
ทางถนน

รร.โพนม่วง/ 
กอง

การศึกษาฯ

41 โครงการพฒันานักเรียนสู่ความ
เลิศทางวิชาการ

เพื่อส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ
 นักเรียนได้แสดงซ่ึง
ความสามารถด้านวิชาการ

นักเรียนโรงเรียนบา้น
โพนม่วง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพื่อส่งเสริมทกัษะทาง
วิชาการ นักเรียนได้
แสดงซ่ึงความสามารถ
ด้านวิชาการ  ร้อยละ 
90

สามารถส่งเสริมทกัษะทาง
วิชาการ นักเรียนได้แสดง
ซ่ึงความสามารถด้าน
วิชาการ

รร.โพนม่วง/ 
กอง

การศึกษาฯ

42 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของทอ้งถิน่
ชุมชนโบราณบา้นไพรขลาและ
ชุมชนโบราณบา้นโพนม่วงใน
ต าบลไพรขลา ด้วยงานเขียนใน
รูปแบบบทกวีและเร่ืองส้ัน

เพื่อสืบสานและถ่ายทอดองค์
ความรู้ของทอ้งถิน่ในเชิง
วรรณศิลป์

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปทีี่ 5-มัธยมศึกษา
ปทีี่ 3 โรงเรียนบา้นไพร
ขลา โรงเรียนบา้นโพนม่วง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนมีความรู้และ
ทกัษะในการเขียน
เร่ืองราวในชุมชนใน
รูปแบบความเรียงเร่ือง
ส้ันอย่างส้ันและบทกวี 
ร้อยละ 90

นักเรียนมีความรู้และ
ทกัษะในการเขียนเร่ืองราว
ในชุมชนในรูปแบบความ
เรียงเร่ืองส้ันอย่างส้ันและ
บทกวี

รร.บา้นไพร
ขลา/ รร.โพน

ม่วง /กอง
การศึกษาฯ

43 โครงการแข่งขันกีฬามินิ
มาราธอนต าบลไพรขลา

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก  เยาวชน
ประชาชนเหน็ความส าคัญใน
การส่งเสริมสุขภาพด้ายการ
ออกก าลังกายและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์แหล่งทอ่งเที่ยว

จ านวน 1  คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการส่งเสริมสุขภาพ
ด้ายการออกก าลังกาย
และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยว

เด็ก  เยาวชนประชาชน
เหน็ความส าคัญในการ
ส่งเสริมสุขภาพด้ายการ
ออกก าลังกายและ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยว

กอง
การศึกษาฯ

79



แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถฯ ย. 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ย.5 เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน

1.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

ส่งเสริมผู้น าต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อเปน็ต้นแบบแหล่งเรียนรู้
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ของต าบล

ต าบลไพรขลา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงในต าบล

สามารถเปน็ต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ด้านปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงของ
ต าบล

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในเขตต าบลไพรขลา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหก้ลุ่ม
เกิดการพฒันาที่ดีย่ิงขึน้

หมู่ที่ 1-12 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กลุ่มอาชีพมีความย่ังยืน สามารถสร้างรายได้เพิ่ม
ใหก้ับกลุ่มอาชีพ

ส านักปลัด/
เกษตร

3 โครงการก่อสร้างปฏิมากรรม
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวทะเลสาบ
ทุ่งกุลา

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกุลา

ทะเลสาบทุ่งกุลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีปฏิมากรรมส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว

ทะเลสาบทุ่งกุลา

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกุลา

ส านักปลัด

4 โครงการท าการเกษตรด้วย
พลังงานทดแทน

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ใหป้ระชาชน

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

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
เกษตร

5 โครงการจัดหาเคร่ืองคัดแยกพนัธ์ุ
ข้าว

เพื่อคัดแยกพนัธ์ุข้าวที่มี
คุณภาพใหเ้กษตรกรเพาะปลูก

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

ประชาชนมีพนัธ์ุข้าวที่มี
คุณภาพในการเพาะปลูก

ส านักปลัด/
เกษตร

6 โครงการสนับสนุนอาชีพกลุ่ม
เกษตรกรต าบลไพรขลา

 - อบรมใหค้วามรู้
 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหก้ลุ่ม
เกิดการพฒันาที่ดีย่ิงขึน้
 -เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
 -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ใน
การด าเนินงานของกลุ่ม

หมู่ที่ 1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มเกิดการพฒันาที่ดี
ย่ิงขึน้เพื่อส่งเสริม

การเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนใหก้ลุ่ม
เกิดการพฒันาที่ดีย่ิงขึน้
เพื่อส่งเสริมการเกษตร

ส านักปลัด/
เกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

งบประมาณ
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

7 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิต
ข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ 
สร้างชุมชนใหเ้ข้มแข็ง และไม่
ท าลายส่ิงแวดล้อม

หมู่ที่ 7,9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรผลิตข้าวหอม
มะลิแบบอินทรีย์เพิ่ม
มากขึน้

สามารถลดต้นทนุการผลิต
 เพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าว 
มีสุขภาพอนามัยดีขึน้

ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ

8 โครงการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
และเข้าสู่ระบบการจัดการ
ตลาดด้วยตนเอง

หมู่ที่ 9     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์มี
มูลค่าเพิ่มขึน้

สามารถรวมกลุ่มการผลิต
สินค้าเกษตรท าใหม้ีรายได้
เพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ

9 โครงการส่งเสริมการปลูกพชื
ปรับปรุงคุณภาพดิน

เพื่อปรับปรุงหน้าดินใหม้ี
คุณภาพเหมาะกับการท าเกษตร

หมู่ที่ 1-12 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ดินมีคุณภาพเหมาะกับ
การท าเกษตร

หน้าดินมีคุณภาพเหมาะ
กับการท าเกษตร

ส านักปลัด/ 
พช./เกษตร อ.

10 โครงการส่งเสริมทกัษะทางอาชีพ
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
งานและอาชีพใหก้ับนักเรียน
ใหม้ีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่
ตนเองและครอบครัว

 - นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 1-6 
และนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 
โรงเรียนบา้นโพนม่วง 
จ านวน 276 คน

    50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 1 แหง่ นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์เปน็แนวทาง
สู่การประกอบอาชีพ

ส านักปลัด/
โรงเรียนบา้น

โพนม่วง
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.3 ด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  ก่อสรา้ง  เพาะปลูก  จดัหา  จดัซ้ือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกต้นไม้ ต าบลไพรขลา เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน ร่วม

ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลก
ร้อน และปลูกเนื่องในวัน
ส าคัญต่าง ๆ

800 ต้น/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่น้อยกว่า 800 ต้น/ปี ประชาชนมีส่วน ร่วมใน
การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะ
โลกร้อน และร่วมปลูก
เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ

ส านักปลัด/
เกษตร

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรและศึกษาดูงาน

เพื่ออบรมส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการเกษตร

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรมีทักษะ
ความรู้เพิ่มขึ้น

สามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเกษตรใน

เกษตรกรได้

ส านักปลัด/
เกษตร

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ทะเลสาบทุ่งกลุา

เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
เหมาะสมและรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ

ทะเลสาบทุ่งกลุา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทะเลสาบฯ มี
ทัศนียภาพที่เหมาะสม
และรักษาสมดุลของ

ธรรมชาติ

เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
เหมาะสมและรักษาสมดุล

ของธรรมชาติ

ส านักปลัด

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานองค์การบริหารส่วน ต.
ไพรขลา

เพื่อความสะอาดและ
เหมาะสมของส านักงาน

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

ส านักงานมีความสะอาด
และเหมาะสม

ส านักปลัด

5 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ 
รักพื้นที่สีเขียว

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหก้บั
พื้นที่สาธารณะ ป่าช้า ฯลฯ

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

เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหก้บั
พื้นที่สาธารณะ ป่าช้า ฯลฯ

ส านักปลัด

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

6 โครงการจดัท าแนวเขต อบต.
ไพรขลา

เพื่อบอกแนวเขตภายในต าบล
ไพรขลา

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

ส านักปลัด/
กองช่าง

7 โครงการกงัหนัลมสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้
ท าการเกษตร โดยใช้กงัหนั
ลมสูบน้ า

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

ประชาชนได้ท าการเกษตร
 โดยใช้กงัหนัลมสูบน้ า

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

8 โครงการปลูกต้นไม้  ปลูกหญ้า
แฝก ตามแนวพระราชด าริ

เพื่อสนองนโยบายตามแนว
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
 ฯ

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

พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั ฯ

สามารถคืนความสมดุล
ใหแ้กธ่รรมชาติ

ส านักปลัด/
เกษตร

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรต าบล
ไพรขลา

เพื่ออบรมส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการเกษตร

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

สามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเกษตรใน

เกษตรกรได้

ส านักปลัด/
เกษตร

10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร

เพื่อสนองพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี  พร้อมทั้งอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทพัยากรทอ้งถิ่น และ
เพื่อจดัท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ทอ้งถิ่น ฯลฯ

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

สนองพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี  และมี
ฐานข้อมูลทรัพยากรทอ้งถิ่น 
ฯลฯ

ส านักปลัด/
เกษตร อ./
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

11 โครงการปล่อยพันธ์ุปลาแหล่ง
น ้าสาธารณะ

เพื่อเพิ่มจ านวนประชากร
สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ
ใหก้ลับคืนความอดุมสมบูรณ์
ขยายพันธ์ุปลา ในสระน้ า
สาธารณะ

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แหล่งน้ าสาธารณะมี
ปลาเพิ่มขึ้น

มีจ านวนประชากรสัตว์น้ า
ในแหล่งน้ าธรรมชาติให้
กลับคืนความอดุม
สมบูรณ์ขยายพันธ์ุปลา 
ในสระน้ าสาธารณะ

ส านักปลัด/
เกษตร
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.7 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา  จดักิจกรรม  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชาคม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  จดัหา  จดัซ้ือ  ปรบัปรงุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสร้างการ

ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปี

เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง มีจติส านึก มี
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ประพฤติตนและ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส่ 
ซ่ือสัตย์สุจริต

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงาน

จา้ง มีจติส านึก มี
คุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล และ
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส่ ซ่ือสัตย์สุจริต

คณะผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจา้ง มี
จติส านึก มีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
 ประพฤติตนและ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่ง
ใส่ ซ่ือสัตย์สุจริต

ส านักปลัด

2 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส่วน
การคลัง

ส่วนการคลัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแผนที่ภาษี ใช้ในการด าเนินโครางการ
และกจิกรรมของ อบต.

ส่วนการคลัง

3 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
ภาษีท้องถิ่น

เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัภาษีท้องถิ่น และปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง

ต าบลไพรขลา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ภาษีท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัภาษี
ท้องถิ่น และปฏิบัติได้
ถูกต้อง

กองคลัง

4 โครงการลดอบุัติเหตุต าบล
ไพรขลา

เพื่อรณรงค์และใหค้วามรู้ด้าน
อบุัติเหตุแกป่ระชาชนในพื้นที่

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอบุัติเหตุในต าบล
ไพรขลาลดลง

ต าบลไพรขลามีอบุัติเหตุ
ลดลง

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

เพื่อใหพ้นักงานส่วนต าบลมี
ความรู้และพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

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

จริยธรรม

พนักงานส่วนต าบลมี
ความรู้และพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

ส านักปลัด

องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)

ยทุธศาสตรท์ี่ 7 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

84



แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

6 โครงการจดัการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา

 -เพื่อสนับสนุนการจดัการ
เลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา

ต าบลไพรขลา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีนายก อบต. และ
สมาชิก อบต.

สนับสนุนการจดัการ
เลือกต้ัง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรขลา เป็นไป

ส านักปลัด/
กกต.จ.สุรินทร์

7 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัทาง
สังคมใหเ้ด็กและเยาวชนต าบล
ไพรขลา

 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ด็กและ
เยาวชนเปน็คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  สร้างภูมิคุ้มกนั
ทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทจุริตคอร์รัปชันและ
การโกงทกุรูปแบบ และส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนมีจติสาธารณะ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม

เด็กและเยาวชนต าบล
ไพรขลา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังใหเ้ป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต  มี

ภูมิคุ้มกนัทางสังคม

เด็กและเยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังใหเ้ปน็คนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
 มีภูมิคุ้มกนัทางสังคม ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทจุริตคอร์รัป
ชันและการโกงทกุรูปแบบ  มี
จติสาธารณะ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม

ส านักปลัด

8 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

เพื่อใหป้ระชาชนต าบลไพรขลา
ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลไพรขลาปลอดสาร
เสพติด

เพื่อใหป้ระชาชนต าบลไพร
ขลาไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

ส านักปลัด

9 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
แกผู้่บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานและลูกจา้ง
ในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เข้าร่วมโครงการ 1  คร้ัง สามารถสร้างขวัญก าลังใจ
แกผู้่บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจา้งในสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักปลัด

10 โครงการจดัเวทีใหค้วามรู้ด้าน
กระบวนการจดัท าแผนพัฒนา 
 เพื่อแกไ้ข/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ

เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั การแกไ้ข/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต าบลไพรขลา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั 
การแกไ้ข/เพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั การ
แกไ้ข/เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ส านักปลัด
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

11 ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์ เพื่อใช้จา่ยในการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา

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

ท าใหท้ราบขอบเขตที่
สาธารณประโยชน์เพื่อ
ป้องกนัการบุกรุก

ส านักปลัด

12 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
 และศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร,สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนต าบล และผู้น าชุมชนมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

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

ต าบล และผู้น าชุมชน 
เข้าใจบทบาทหน้าที่

คณะผู้บริหาร,สมาชิก 
อบต.พนักงานส่วนต าบล 
และผู้น าชุมชน เข้าใจ
บทบาทหน้าที่การท างาน

ส านักปลัด

13 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใหแ้กป่ระชาชนใน
ต าบลไพรขลา

1. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกบัการปอ้งกนัการคอร์รัป
ชันขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
2.เพื่อสนับสนุนใหภ้าคประชาชน
ร่วมกนัเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

คณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทนประชาชนใน

เขตต าบลไพรขลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง

การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
การคอร์รัปชันและ
สามารถตรวจสอบการคอร์
รัปชันได้

ส านักปลัด

14 โครงการอบรมความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นใหก้บัผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ทั้ง
ยังได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ
 ตามกฎหมาย และเพื่อให้ผู้น า
ชุมชนเป็นส่ือกลางในการน าความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ไปเผยแพร่ให้
ประชาชนในชุมชนรับทราบโดยทั่ว
กัน

ต าบลไพรขลา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎหมาย

เบื้องต้น ร้อยละ 61

ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย
เบื้องต้น ทั้งยังได้รับทราบ
สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย

ส านักปลัด

15 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆได้ออก
พื้นที่ใหบ้ริการประชาชน รับ 
ทราบถึงปัญหาภายในเขตพื้นที่

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

เขตพื้นที่

ออกพื้นที่ใหบ้ริการ
ประชาชน และรับทราบ
ถึงปัญหาภายในเขตพื้นที่

ส านักปลัด

16 โครงการจดัสวนหย่อมเฉลิม
พระเกยีรติ

เพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู

จ านวน 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสวนหย่อมเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสวนหย่อม 
ส าหรับท ากจิกรรมพักผ่อน
หย่อนใจและออกก าลังกาย

ส านักปลัด
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

17 โครงการรัฐพิธีและวันส าคัญ
ของทางราชการของ  อบต.

เพื่อจดักจิกรรมวันส าคัญทาง
ราชการหรือกจิกรรมต่างๆ ของ 
อบต.

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

ราชการของ  อบต.

จดักจิกรรมวันส าคัญทาง
ราชการหรือกจิกรรมต่างๆ 
 ของ  อบต.

ส านักปลัด/
ส่วนการศึกษ

18 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุม 
อบต.ไพรขลา

เพื่อปรับปรุงหอ้งประชุมให้
เหมาะสมส าหรับการประชุม
และการจดักจิกรรมต่างๆ ของ  
อบต.

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

หอ้งประชุมใหเ้หมาะสม
ส าหรับการประชุมและ
การจดักจิกรรมต่างๆ ของ 
 อบต.

ส านักปลัด

19 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 อบต.ไพรขลา

เพื่อการท างานที่สะดวกรวดเร็ว 
และอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทั่วไปได้อย่างสะดวก

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

พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็ว และอ านวยความ
สะดวกแกป่ระชาชนทั่วไป

ส านักปลัด

20 โครงการรับเสด็จ-ส่งเสด็จฯ 
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์

เพื่อการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์

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

รับ-ส่งเสด็จฯ พระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์

ส านักปลัด

21 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เว็บไซร์ อบต.

เพื่อเป็นส่ือกลางในการติดต่อ
สือสาร ประชาสัมพันธ์ ภาระกจิ
ต่าง ๆ ของ อบต. และใหบ้ริการ
แกป่ระชาชน

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

สามารถเป็นส่ือกลางใน
การติดต่อสือสาร 
ประชาสัมพันธ์ ภาระกจิ
ต่าง ๆ ของ อบต. และ
ใหบ้ริการแกป่ระชาชน

ส านักปลัด

22 โครงการกอ่สร้างต่อเติมอาคาร
 สนง. อบต.ไพรขลา

เพื่อต่อเติมขยายอาคารส านักงาน
ใหก้ว้างรองรับการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อได้
สะดวกสบาย

1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ มีพื้นที่ใหบ้ริการประชาชน
ได้อย่างสะดวกสบาย

ส านักปลัด/
กองช่าง

23 โครงการต่อเติมหอ้งเกบ็วัสดุ
อปุกรณ์ (หอ้งประชุม อบต.)

 เพื่อใช้เกบ็วัสดุและอปุกรณ์ 1 แหง่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง่ สามรถใช้เกบ็วัสดุอปุกรณ์
ได้อย่างเป็นระเบียบ

ส านักปลัด

24 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคา (ค่า K)

เพื่อจา่ยเป็นเงินชดเชยสัญญา
แบบปรับค่าได้

ต าบลไพรขลา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีงบประมาณเพียงพอ
ในการเบิกจา่ย

สามารถเบิกจา่ยได้ตาม
งบประมาณที่ต้ังไว้

กองช่าง
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

25 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จา่ยใหแ้กเ่อกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

เพื่อจา่ยเปน็ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จา่ยใหแ้กเ่อกชน นิติบคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
ส่ิงกอ่สร้าง

ต าบลไพรขลา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีงบประมาณเพียงพอ
ในการเบิกจา่ย

สามารถเบิกจา่ยได้ตาม
งบประมาณที่ต้ังไว้

กองช่าง

26 โครงการหมู่บ้านต้นแบบรู้รัก
ประชาธิปไตย ไทยนิยม

เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบ เป็น
แกนหลักในการแกไ้ขปัญหา มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

หมู่บ้านในต าบลไพรขลา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีหมู่บ้านต้นแบบ
ประชาธิปไตย

รู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

สป/กกต.สร.

27 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การควบคุม
อาคารตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ
เร่ืองการควบคุมอาคารในพื้นที่
ต าบลไพรขลา

ป้ายขนาด 1.2  x 2.4 
เมตร  จ านวน 24 ป้าย

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีป้ายประชาสัมพันธ์
การควบคุมอาคารตาม 
พรบ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2523

ประชาชนได้รับทราบเร่ือง
การควบคุมอาคารในพื้นที่
ต าบลไพรขลา

สป/กองช่าง

28 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง
ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย

ต าบลไพรขลา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 60

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเองตาม
ระบอบ ประชาธิปไตยมาก
ขึ้น

ส านักปลัด
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.1 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร
ยทุธศาสตรท์ี่  1  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนาติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนโครงการติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้าเพิ่มเติม

เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าใหเ้พียงพอ
ต่อการใช้งาน

หมู่ที่ 1-12 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อการใช้งาน

กองช่าง/กฝภ.

2 อดุหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า

เพื่อใหป้ระชาชนทุกหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ทั่วถึงกนั

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

ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงกนั

กองช่าง/กฝภ.

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จดักิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สรา้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต.ไพรขลา

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต.ไพรขลา

จ านวน 1 กองทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  คร้ัง/ปี ท าให้กองทุนสวัสดิการชุมชน
มีความเข้มแข็ง

ส านักปลัด

ยทุธศาสตรท์ี่  2  ยทุธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
 องค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสุรนิทร ์ อุดหนุนองค์กรปกครงอส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิวาหกิจ องค์กรประชาชน
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แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

2 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนในการให้การสงเคราะห์
แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ที่ประสบสา
ธารณภัย สนับสนุนภารกิจกิ่ง
กาชาดอ าเภอชุมพลบุรีประจ าปี
งบประมาณ

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาด อ.ชุมพลบุรี

จ านวน  1  คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  คร้ัง/ปี สามารถช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด อ.
ชุมพลบุรี

ส านักปลัด/กิ่ง
การชาด อ.ชุม

พลบุรี

3 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนในการสงเคราะห์แก่
ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส
ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

จ านวน  1  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  คร้ัง/ปี สามารถช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด จ.
สุรินทร์

ส านักปลัด/
เหล่ากาชาด จ.

สุรินทร์

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา อบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสรมิ สนับสนุน จดัซ้ือ จดัหา จดัต้ัง
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอดุหนุนส าหรับ การ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน 
สาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

อบรมรณรงค์และ
ป้องกนัด้านสาธารณสุขฯ
 หมู่บ้านในต าบลไพร
ขลา หมู่ที่ 1-12

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชนได้รับบริการ
ที่ดีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ส านักปลัด/
สาธารณสุข

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

90



แบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยั่งยนื

1.1 แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณที้องถ่ิน  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จดัหา จดัซ้ือ  สรา้ง ก่อสรา้ง  ปรบัปรงุ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนโครงการส่งเสริม
ประเพณีเทศกาลปลาไหล ข้าว
ไหม่หอมมะลิ และงานกาชาด
ชุมพลบุรี ประจ าปี

เพื่อบ ารุง รักษาศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่นชาว
อ าเภอชุมพลบุรี และจงัหวัด
สุรินทร์ใหค้งอยู่

จ านวน 1  คร้ัง/ปี 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนเกดิความส านึก 
ความสมัครสมานสามัคคีและ
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงาม

กอง
การศึกษาฯ/
เทศบาลชุม

พลบุรี

2 โครงการอดุหนุนอาหาร
กลางวันใหแ้กน่ักเรียนในพื้นที่
ต าบลไพรขลา

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนระดับชั้น อ.
2-ป.6 ได้รับประทานอาหารถูก
หลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่

เด็กในรร.ระดับ
ประถมศึกษาทั้ง 3  แหง่
ในเขตพื้นที่ต าบลไพรขลา

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียนในพื้นที่ต าบล
ไพรขลาได้รับอาหาร
กลางวัน

เด็กมีสุขภาพกายแข็งแรง
เติบโตเหมาะสมตามวัย

กองการศึกษาฯ/
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลไพร

ขลา

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดสุรนิทรท์ี่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรนิทร ์ย.7 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  ก่อสรา้ง  เพาะปลูก  จดัหา  จดัซ้ือ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอดุหนุนการจดังาน
รัฐพิธี

เพื่อแสดงความความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ต าบลไพรขลา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ส านักปลัด

2 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์

 - เพื่อให้มีสถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ อ าเภอชุมพล
บุรี

1 คร้ัง/ปี 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 1 คร้ัง/ปี ได้ใช้สถานที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาใน
การช่วยเหลือประชาชน

ส านักปลัด/
เทศบาลต าบล

ชุมพบลุรี/
ท้องถิ่นอ าเภอ

ยทุธศาสตรท์ี่ 7 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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แบบ ผ.02/2 

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

1.1 แผนงานการเกษตร
 แนวทางการพัฒนาขุดลอกหนองน้้า  ก่อสร้าง  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า  ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก

เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

 - หมู่ที่ 2 (จากหลัง
บา้นนางละมัย บญุมี 
ถึงทางหลวงหมายเลข 
2081) กว้าง 4 เมตร ลึก
 1.50 เมตร

     4,000,000       4,000,000       4,000,000       4,000,000     4,000,000 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้าและส่ง
น้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่าง
ครอบคลุม

กองช่าง/อบจ.

ยาว 580 เมตร
 - หมู่ที่ 3  ลึก 2 ม.  ยาว 1,000 ม.
 - หมู่ที่ 4  (หนองช้างตายถึงถนนไปโรงเรียนบา้นไพรขลา)
 - หมู่ที่ 6 กว้าง 8 ม. ยาว 12 กม. ลึก 1.5 ม. 
 - หมู่ที่ 7 กว้าง 5 ม. เมตร ยาว 3,000 ม.
 - หมู่ที่ 8 กว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม.
 - หมู่ที่ 9 ยาว 1,000 ม.
 - หมู่ที่ 12  ยาว 1,000 ม.

2 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้า
พร้อมระบบส่งน้้า

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 8   6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000     6,000,000 ส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคอย่างครอบคลุม

สามารถส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร อุปโภค-บริโภค
 อย่างครอบคลุม

กองช่าง/อบจ.

3 โครงการขุดลอกหนองมิมะใหญ่
 หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 7.2 ไร่ ลึก 3.50 
เมตร

     1,800,000       1,800,000       1,800,000       1,800,000     1,800,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
งบประมาณ
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4 โครงการขุดลอกหนองมิมะน้อย
 หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 4.2 ไร่ ลึก 3.50 
เมตร

     1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000     1,000,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

5 โครงการขุดลอกหนองตาม๊อก 
หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พื้นที่ 7 ไร่ ลึก 1.5 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

6 โครงการขุดลอกหนองทา่โคราช
 หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

พื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน ลึก 
1.5 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

7 โครงการขุดลอกหนองโพน  หมู่
ที่ 2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 18 ไร่ ลึก 3 เมตร      3,800,000       3,800,000       3,800,000       3,800,000     3,800,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

8 โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ที่
 2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 16 ไร่ ลึก 3 เมตร      3,400,000       3,400,000       3,400,000       3,400,000     3,400,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

9 โครงการขุดลอกหนองโสนก 
หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่  7 ไร่ ลึก 3 เมตร      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000     1,500,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

10 โครงการขุดลอกหนองสองหอ้ง 
หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 12 ไร่ ลึก 3 เมตร      2,500,000       2,500,000       2,500,000       2,500,000     2,500,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

11 โครงการขุดลอกหนองกระจับ 
หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่  19 ไร่ ลึก 1.50  
เมตร

     2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000     2,000,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

12 โครงการขุดลอกหนองโพนทนั 
หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 12 ไร่ ลึก 3  เมตร      2,500,000       2,500,000       2,500,000       2,500,000     2,500,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ
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13 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า 
หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

ลึก 1.5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

14 โครงการขุดลอกหนองบวั หมู่ที่ 4 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่  25 ไร่ ลึก 1.5 
เมตร

     2,700,000       2,700,000       2,700,000       2,700,000     2,700,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

15 โครงการขุดลอกคลองหนองสิม
 หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

เนื้อที่ 12 ไร ลึก 3 เมตร 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้ มีปริมาณในการกักเก็บน้้า 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
และท้าการเกษตรเพียงพอ

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

16 โครงการขุดลอกคลองหนองทา่
สาย หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

เนื้อที่ 12 ไร ลึก 3 เมตร 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้ มีปริมาณในการกักเก็บน้้า 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
และท้าการเกษตรเพียงพอ

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

17 โครงการขุดลอกหนองแสงใหญ่ 
 หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 34  ไร่ ลึก 3 เมตร       20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000      20,000,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

18 โครงการขุดลอกหนองตาม๊อก  
หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่  5 ไร่ ลึก 3 เมตร      1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000     1,000,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

19 โครงการขุดลอกหนองพะยอม  
หมู่ที่  9

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พื้นที่  8  ไร่  ลึกจาก
เดิม  1  เมตร

    570,000      570,000      570,000      570,000     570,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

20 โครงการขุดลอกหนองหวัช้าง  
หมู่ที่ 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 9 ไร่ ลึก 3 เมตร      1,350,000       1,350,000       1,350,000       1,350,000     1,350,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

21 โครงการขุดลอกหนองสระ หมู่ที่
 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-บริโภค
และท้าการเกษตร

พื้นที่ 5 ไร่ ลึก 3 เมตร 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ
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22 โครงการขุดลอกหนองระเวียง 
หมู่ที่ 10

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-บริโภค
และท้าการเกษตร

พื้นที่ 3 ไร่ ลึก 3 เมตร 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

23 โครงการขุดลอกหนองประปา 
หมู่ที่ 11

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

พื้นที่ 10 ไร่ ลึก 2 เมตร      1,400,000       1,400,000       1,400,000       1,400,000     1,400,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

24 โครงการขุดลอกหนองบงึ ม.11 เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

 พื้นที่ 4 ไร่ ลึก 3 เมตร        850,000          850,000          850,000          850,000        850,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

25 โครงการขุดลอกหนองอะมี หมู่
ที่ 11

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

 พื้นที่ 4 ไร่  ลึก 3 เมตร        850,000          850,000          850,000          850,000        850,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

26 โครงการขุดลอกหนองผ้ึง หมู่ที่ 
11

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้า

 พื้นที่ 3 ไร่ ลึก 1.5 เมตร        320,000          320,000          320,000          320,000        320,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

27 โครงการขุดลอกหนองกระจับ  
หมู่ที่ 12 (หนองประปา)

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

พื้นที่ 21 ไร่ ลึก 1.5 
เมตร

    300,000      300,000      300,000      300,000     300,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

28 โครงการวางทอ่มุดส่งน้้าจากล้า
น้้ามูล ถึงหมู่ที่ 9

เพื่อการส่งน้้าท้าการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ระยะทาง  3,600  เมตร      1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000     1,500,000 ทอ่มุดส่งน้้าจากล้าน้้า
มูล

สามารถส่งน้้า เพื่อ
การเกษตร อุปโภคและ
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

29 โครงการขุดลอกล้าพลับพลา 
หมู่ที่  6 – หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กว้าง  20  เมตร ยาว 
12,000 เมตร

   10,000,000      10,000,000      10,000,000      10,000,000   10,000,000 กักเก็บน้้าในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรได้เพิ่มขึน้

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร
เพิ่มขึน้

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ

30 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า  
หมู่ที่ 9 ถึง บา้นโนนสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 6)

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

กว้าง 7 เมตร ระยะทาง
 11,500 เมตร

     3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000     3,000,000 ขุดลอกคลองส่งน้้า หมู่
ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6

สามารถเพิม่ปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
อย่างครอบคลุม

กองช่าง/
อบจ./กรมชลฯ
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31 โครงการวางทอ่ส่งน้้า หมู่ที่ 8 เพื่อการส่งน้้าท้าการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ขนาด 60 ระยะทาง 
1,500 เมตร

    800,000      800,000      800,000      800,000     800,000 ส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคอย่างครอบคลุม

สามารถส่งน้้าส้าหรับ
ท้าการเกษตร อุปโภค-
บริโภค อย่างครอบคลุม

กองช่าง

32 โครงการฝังทอ่มุดจากหนอง
เกาะถึงหนองกระจับ หมู่ที่ 12

เพื่อการส่งน้้าท้าการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ขนาด 60 ระยะทาง 
2,000  เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส่งน้้าส้าหรับท้าการเกษตร
 อุปโภค-บริโภคอย่าง
ครอบคลุม

สามารถส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร อุปโภค-บริโภค
 อย่างครอบคลุม

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า เพื่อกักเก็บน้้าไว้เปน็แหล่ง 
ส้าหรับใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดจนท้าการเกษตร

จ้านวน 2 แหง่ หมู่ที่ 1,
หมู่ที่ 7

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีฝายชะลอน้้าเพิ่มขึน้ สามารถกักเก็บน้้าไว้
เปน็แหล่ง ส้าหรับใช้
ในการอุปโภคบริโภค

ตลอดจนท้าการเกษตร

กองช่าง

34 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้า เพื่อเพิ่มปริมาณในการกัก
เก็บน้้าและส่งน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอย่างครอบคลุม

หมู่ที่ 1-12   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     1,000,000 กักเก็บน้้าได้เพิ่มขึน้
และครอบคลุมพื้นที่ท้า
การเกษตร

สามารถเพิ่มปริมาณในการ
กักเก็บน้้าและส่งน้้า
ส้าหรับท้าการเกษตรอย่าง
ครอบคลุม

กองช่าง

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

1.1 แผนงานการพาณิชย์
 แนวทางการพัฒนาบ้ารุงรักษาระบบประปา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างประปา เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้้า

อย่างสะอาดถูกสุขลักษณะ
หมู่ที่ 2,5,8,12 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีน้้าสะอาด

ใช้อย่างทั่วถึงกัน
ประชาชนได้ใช้น้้า
อย่างสะอาดถูก
สุขลักษณะอย่างทั่วถึง

กองช่าง/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2 โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อม
ระบบกรองน้้า  หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้้า
อุปโภค - บริโภคอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ

หมู่ที่ 9 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 จุด ประชาชนได้ใช้น้้า
อุปโภค - บริโภคอย่าง
สะอาดถูกสุขลักษณะ

กองช่าง/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด (KPI)ที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ย.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน   ท่อระบายน้้า  ถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

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

หมู่ที่ 1
เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่  6

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง  5  เมตร  ยาว  
1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  8

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 6  ม. ยาว 800 ม. 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง  5  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 10

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร  ยาว  
800  เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลไพรขลา อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด (KPI)
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 11

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง  6  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 12

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

      750,000        750,000        750,000        750,000      750,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - หมู่ที่ 3 (ถึงถนนบา้น
ขาม-ตาเฮอ) กว้าง

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 - หมู่ที่ 4  (หน้าโรงเรียนบา้นไพรขลา ถึง บอ่ทิ้งขยะดงกะหอด) กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร
 - หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 - หมู่ที่ 6 โนนสมบรูณ์ – ทะเลสาบทุ่งกุลา กว้าง 8 เมตร ยาว 5,000 เมตร
 - หมู่ที่ 6 โนนสมบรูณ์ – โนนมะเขือ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 - หมู่ที่ 6 (จากบา้นโนนสมบรูณ์ ถึงคุ้มโนนหว้า หมู่ที่ 7) กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร
 - หมู่ที่ 6 (จากแยกหน้าโรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ ถึงล้าพลับพลา) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 - หมู่ที่ 7 จากตู้ยาม - ล้าพลับพลา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 - หมู่ที่ 7 จากทะเลสาบฯ - บา้นม่วงสวรรค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 - หมู่ที่ 7 (รอบทะเลสาบทุ่งกุลา) กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร
 - หมู่ที่ 10 กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร
 - หมู่ที่ 10 (จากบา้นนายสมใจ ใสสอาด - ศาลปู่ตา)  กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร
 - หมู่ที่ 11 โพนงาม - หมู่ที่ 8 เส้นทางไปโนนสมบรูณ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร











- หมู่ที่ 11 คุ้มหนองผ้ึง - หมู่ที่ 4 คุ้มโนนเสียว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร

14 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟสัติกคอนกรีต

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

 - ถนนสายบา้นไพรขลา
 –บา้นกระสัง (หมู่ที่ 
1,4) ระยะทาง 2,000 
เมตร

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจร
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

 - ถนนสายบา้นขาม-บา้นโพนม่วง (หมู่ที่ 2,10) ระยะทาง 11,000 เมตร
15 โครงการก่อสร้างทางจักรยาน

ทะเลสาบทุ่งกุลา
เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 3 เมตร ยาว 700 
เมตร

   1,100,000      1,100,000      1,100,000      1,100,000    1,100,000 ถนน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,100 ตร.ม

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

17 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ถนน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,500 ตร.ม

มีการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

18 โครงการถมดินปรับระดับวาง
ท่อระบายน้า้พร้อมบ่อพกั 
ศพด.ไพรขลา

เพื่อระบายน้า้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน้าบริเวณศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านไพรขลา

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ระบายน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และลด
ปัญหาน้้าท่วมขงั

กองช่าง
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19 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง
หนิคลุก

เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

หมู่ที่ 1-12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ตัวยูพร้อมฝาปดิ

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 1-12 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ระบายน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และลด
ปัญหาน้้าท่วมขงั

กองช่าง

21 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อม
บอ่พกั

เพื่อการระบายน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 1-12 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ระบายน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถระบายน้้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และลด
ปัญหาน้้าท่วมขงั

กองช่าง

22 โครงการปรับเกรดผิวจราจร เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

หมู่ที่ 1-12 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

หมู่ที่ 1-12 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีการสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง/
อบจ.สุรินทร์
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ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยัง่ยนื

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  ฝึกอบรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สรา้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ช่วยเหลือ  ให้การสงเคราะห์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  -เพื่อรักษาและปกป้อง
สาธารณะสมบัติของ อบต.
 -เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
 -เพื่อลดการกอ่เหตุร้ายต่างๆ 
ในเขตต าบลไพรขลา

  -ทะเลสาบทุ่งกลุา
 -หมูท่ี่ 1-12

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

 - สามารถรักษาปกป้อง
สาธารณะสมบัติของ อบต.
 และประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดการกอ่
เหตุร้ายต่างๆ ในเขตต าบล
ไพรขลา

ส านักปลัด

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอ
กระจายข่าว หมูท่ี่ 8

เพื่อการส่ือสารที่ครอบคลุม
และทั่วถึง

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง มีการส่ือสารที่ครอบคลุม
และทั่วถึง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคม  หมูท่ี่  8  (คุ้ม
หนองควาย)

เพื่อเป็นจดุศูนย์รวมของ
หมูบ่้านในการท ากจิกรรมต่างๆ

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีจดุศูนย์รวมใน
การท ากจิกรรมต่างๆ

4 โครงการหมูบ่้านชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์พัฒนา

เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนและพัฒนา
หมูบ่้าน/ชุมชน

ชุมชนในเขตพื้นที่ต าบล
ไพรขลา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนและพัฒนา
หมูบ่้าน/ชุมชน

ส านักปลัด/
สภ.ชุมพลบุรี

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลไพรขลา

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ สมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
ไพรขลา

ต าบลไพรขลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี สามารถพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ สมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลไพรขลาฯ

ส านักปลัด

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับความเดือดร้อนจากภัย
แล้งและภัยพิบัติ

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

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
ไพรขลาได้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรนิทร์

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  ยทุธศาสตร ์การพัฒนาคน และสังคม

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีวัด (KPI)
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7 โครงการ การอบรมให้ความรู้
เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อเป็นการป้องกนัการ
แพร่กระจายของยาเสพติดสู่
เด็กและเยาวชนในชุมชน

 - นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
และนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
โรงเรียนบ้านโพนม่วง 
จ านวน 276 คน

      50,000       50,000       50,000       50,000     50,000 1 คร้ัง/ปี มีการป้องกนัการ
แพร่กระจายของยาเสพติด
สู่เด็กและเยาวชนในชุมชน

ส านักปลัด/
โรงเรียนบ้าน

โพนม่วง

8 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางจราจรใน
สถานศึกษาและชุมชนบ้านโพน
ม่วง

เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน
เกดิจติส านึกในการช่วยกนั
ป้องกนัและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

 - นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
และนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
โรงเรียนบ้านโพนม่วง 
จ านวน 160 คน

      50,000       50,000       50,000       50,000     50,000 1 คร้ัง/ปี  ประชาชนเกดิจติส านึก ใน
การช่วยกนัป้องกนัและลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยมุง่ที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ส านักปลัด/
โรงเรียนบ้าน

โพนม่วง

9 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับความเดือดร้อนด้าน
การเกษตร

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบทางด้าน
การเกษตร เช่น โรคไหม้คอ
รวง และหนอนกอ ที่เกดิ
กบัข้าวของเกษตรกร

หมูท่ี่ 1-12 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบ

ทางด้านการเกษตร

สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบทางด้าน
การเกษตร เช่น โรคไหม้คอรวง 
และหนอนกอ ทีเ่กดิกบัข้าวของ
เกษตรกร

ส านักปลัด

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้รม่เยน็และยัง่ยนื

1.1 แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จัดหา จัดซ้ือ  สรา้ง ก่อสรา้ง  ปรบัปรงุ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 
กายภายในหมูบ่้านและชุมชน

หมูท่ี่ 1-12 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 มีลานกฬีาเพิ่มขึน้ สามารถส่งเสริมการออก
ก าลังกายภายในหมูบ่้าน
และชุมชน

ส่วน
การศึกษา/
ส่วนโยธา

2 โครงการกอ่สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไพรขลา

เพื่อให้ได้อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอกบั
จ านวนเด็ก

จ านวน  1  แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีสถานที่ในการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกบัจ านวนเด็ก

กอง
การศึกษาฯ/

กรมฯ/
หน่วยงานอื่น

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ตัวชีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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3 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดั
องค์การบริหาร ส่วนต าบล
ไพรขลา

เพือ่ใช้ในการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกดั อบต.ไพรขลา

จ านวน  2  แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2 แหง่ เด็กมีสถานที่ในการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้และมี
มาตรฐาน

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่2 ยกระดับความสามารถฯ ย. 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ย.5 เสรมิสรา้งความมัน่คง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.2 ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิอาชีพและให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างปฎิมากรรมพระ
ราชกรณียกจิ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกลุา และเป็น
แหล่งศึกษาพระราชกรณียกจิ
แนวทางการด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง

ทะเลสาบทุ่งกลุา ต าบล
ไพรขลา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ ส านักปลัด/
การท่องเที่ยว

2 โครงการพัฒนาทะเลสาบทุ่ง
กลุาอย่างยังยืน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทะเลสาบทุ่งกลุา และ
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม
แนวทางการด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงและย่ังยืน

ทะเลสาบทุ่งกลุา ต าบล
ไพรขลา

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

พัฒนาส่ิงแวดล้อมแนว
ทางการด ารงชีวิตแบบ

พอเพียงและย่ังยืน

ประชาชนมีรายได้ และ
ร่วมอนุรักษ์พัฒนา

ส่ิงแวดล้อมแนวทางการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงและ

ย่ังยืน

ส านักปลัด/
การท่องเที่ยว

3 โครงการสวนสาธารณะธสถิตใน
ใจตราบนิจนิรันดร์

เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต
ลาธิเบศรรามาธิบดี
จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร

เกาะกลางทะเลสาบทุ่ง
กลุา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสวนสาธารณะเกาะ
กลางทะเลสาบทุ่งกลุา

ประชาชนส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณทีท่รงมีต่อเหล่าปวง
ชนชาวไทย และสืบสานพระราช
ปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะ
ยึดมัน่ในการปฏิบติัดี รักษาชาติ
บา้นเมือง และสร้างสรรค์
คุณประโยชน์แกป่ระเทศชาติ
และประชาชน สนองพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านักปลัด/
การท่องเที่ยว

ตัวชีวัด (KPI)ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบัวัตถุประสงค์
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4 โครการส่งเสริมการปลูกข้าว
หอมมะลิ 105 อินทรีย์คุณภาพ
 GI

เพื่อขยายพื้นที่ในการปลูก
ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์
และพัฒนาคุณภาพเพื่อให้
ผ่านมาตรฐาน GI

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
 105 อินทรีย์ในต าบล
ไพรขลาเพิ่มขึน้

ต าบลไพรขลามีพื้นที่ปลูก
ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์
เพิ่มขึน้และได้รับมาตรฐาน
 GI

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบุรี

5 โครการ Water is Life พลิก
คุณภาพชีวิตใหม่พันกบัดัก
รายได้ต่ า

1. เพื่อปลูกพืชหมุนเวียนและ
พืชเศรษฐกจิแบบอินทรีย์
2. เพื่อกกัเกบ็น้ าส ารอง
ส าหรับใช้ในการเกษตรด้วย
ระบบน้ าใต้ดินพลังงาน
แสงอาทิตย์

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความส าเร็จการ
พัฒนาระบบบริหาร
จดัการน้ าต้นแบบ
ประยุกต์จากเกณฑ์
ของกรมชลประทาน 5 
ระดับ และมีการจดัท า
ระบบน้ าใต้ดินพลังงาน
แสงอาทิตย๋

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าในการอุปโภค
บริโภคและท ากสิกรรมได้
ตลอดทั้งปี และมีรายได้
หมุนเวียนตลอดปี

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบุรี

6 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชน

1. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่ม
อาชีพในชุมชน

ต าบลไพรขลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   -จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 
- มูลค่ารวมสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพิ่ม
ขีน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25

เกดิการรวมกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบุรี

7 โครงการส่ิงเสริมการปลูกพืช
อายุส้ัน

เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ให้มีรายได้เพิ่มขึน้ หลังฤดูกาล
เกบ็เกีย่ว

หมูท่ี่ 1-12       60,000       60,000       60,000       60,000     60,000 เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึน้หลังฤดูกาลเกบ็
เกีย่ว

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ ส านักปลัด/
เกษตรอ าเภอ

8 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
หอมมะลิ จไีอ

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิต
ข้าวหอมมะลิ จไีอที่มีคุณภาพ

หมูท่ี่  1-12 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีการผลิตข้าวหอมมะลิ
 จไีอ

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
เกษตร

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร

เพื่อน าน้ าขึน้มาใช้ร่วมกบัน้ า
ผิวดินท าการเกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก

หมูท่ี่ 1-12 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร

มีน้ า ในการท าการเกษตร
อย่างพอเพียง ทุกฤดูกาล 
มีผลผลิตต่อไร่และรายได้

ต่อครัวเรือนเพิ่มขึน้

ส านักปลัด/
เกษตร

10 โครงการกอ่สร้างกงัหันลมสูบน้ า
  (เพื่อการเกษตร)

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้ประชาชน

ต าบลไพรขลา      120,000      120,000      120,000      120,000    120,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้ประชาชน

ส านักปลัด/ 
พช./เกษตร อ.
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11 โครงการขยายเขตนิคม
การเกษตร

เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนา
จากหน่วยงานรัฐที่จะลงใน
พื้นที่

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

สามารถรองรับการพัฒนา
ที่จะมาจากภาครัฐ

ส านักปลัด/
เกษตร

12 โครงการโคกหนองนาโมเดล  - เพื่อการน้อมน าศาสตร์
พระราชาทฤษฏีใหม่มา
ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
- เพื่อการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
- เพื่อการส่งเสริมวิถีเกษตร
อินทรีย์วิถีต าบลไพรขลา

ต าบลไพรขลา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีครัวเรือนต้นแบบ
หมูบ่้านละ 1 คน และ
มีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
โคกหนองนาโมเดล

ชุมชนน้อมน าศาสตร์
พระราชามาใช้และมี
หมูบ่้านชุมชนต้นแบบที่ลด
การใช้สารเคมี

ส านักปลัด/ที่
ท าการอ าเภอ

ชุมพลบุรี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทรท์ี ่3 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ย.3 ด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร
แนวทางการพัฒนา แผนงานพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  ก่อสรา้ง  เพาะปลูก  จัดหา  จัดซ้ือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อปลูกไผ่รักษาหน้าดินและ

ตล่ิงล าพลับพลาระยะทาง 13
 กโิลเมตร

ล าพลับพลา หมูท่ี่ 6 ,
7,10

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีป่าไผ่เพิ่มขึน้ สามารถรักษาหน้าดินและ
ตล่ิงล าพลับพลาระยะทาง 

13 กโิลเมตรได้

ส านักปลัด/
สนง.เกษตร 

จว.

2 โครงการกอ่สร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน

เพื่อน าพลังงานทดแทนมาใช้ ต าบลไพรขลา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีผู้ใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึน้

ประชาชนในต าบลไพรขลา
ได้ใช้พลังงานทดแทน

ส านักปลัด/ 
สนง.พลังงาน

 จว.

3 โครงการปลูกต้นไม้  - เพื่อใหชุ้มชนมีต้นไม้ทีเ่ปน็
เชือ้เพลิง
 - เพื่อปลูกปา่ไม้ทดแทนไม้ทีถู่ก
ท าลาย
 - เพื่อเพิ่มพื้นทีสี่เขียวในทอ้งถิน่

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

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

งบประมาณ
วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตรท์ี ่6 ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ที่ โครงการ ตัวชีวัด (KPI)
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
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4 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  - เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมขัง
-เพื่อแกป้ัญหาพื้นที่แห้งแล้ง
-เพื่อช่วยเพิ่มระดับน้ าใต้ดิน
น้ าบาดาล  ช่วยเพิ่มความชุม่
ชืน้ให้ผิวดินท าให้ต้นไม้และ
พืชเขียวทั้งปี ลดปริมาณน้ า
เสียในชุมชน ฯ

หมูท่ี่ 1-12 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีธนาคารน้ าใต้ดินใน
ต าบลไพรขลา

สามารถแกป้ัญหาน้ าท่วมขัง
 แกป้ัญหาพื้นที่แห้งแล้ง 
ช่วยเพิ่มระดับน้ าใต้ดินน้ า
บาดาล  ช่วยเพิ่มความชุม่
ชืน้ให้ผิวดินท าให้ต้นไม้
และพืชเขียวทั้งปี ลด
ปริมาณน้ าเสียในชุมชน ฯ

ส านักปลัด/
เกษตร อ.

5 โครงการสู่วิถีชีวิตพอเพียงด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

 - มีพลังงานแสงอาทิตย์มา
สูบน้ า
 - เพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและน้ ามัน
 - เพื่อให้ชาวบ้านพัฒนา
อาชีพมีรายได้ที่มัน่คง

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

รายจา่ยได้

 - ชาวบ้านมีอาชีพที่มัน่คง
 - ประหยัดรายจา่ย
ครัวเรือนมีรายได้

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

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

ต าบลไพรขลา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ท้องถิน่มีการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 - อส.พน. มีความรู้ด้าน
พลังงานเพิ่มขึน้

 - ท้องถิน่มีการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

อย่างมีประสิทธิภาพ

 - อบต.ไพร
ขลา
 - สนง.
พลังงาน
จงัหวัดสุรินทร์

7 โครงการสร้างจติส านึกและการ
ใช้พลังงานในสถานศึกษา

 - อบรมให้ความรู้แกน่ักเรียน
และบุคคลที่เกีย่วข้อง
 - เพื่อให้ความรู้เร่ืองการ
ประหยัดพลังงานใน
สถานศึกษา

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

น าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 อบต./สนง.
พลังงาน จ.

สุรินทร์
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสุรินทร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน, ย.5 เสริมสร้างความมั่นคง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรินทร์ ย.4 ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเยน็และยัง่ยนื

1.1 แผนงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเด็ก  เยาวชน  สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จดัหา จดัซ้ือ  สร้าง ก่อสร้าง  ปรับปรุง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชั้นวางเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV) และ
อปุกรณ์ พร้อมติดต้ัง

  100,000   100,000   100,000   100,000  100,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะอาหารและเกา้อีส้ าหรับเด็ก 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชั้นวางเกมการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

 เป้าหมาย
 (ผลผลิตของครุภันฑ์)

หมวด
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ แผนงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จงัหวัดสุรินทร์
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7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์    60,000     60,000     60,000     60,000    60,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

8 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์    30,000     30,000     30,000     30,000    30,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะส านักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดซ้ือฉากกัน้หอ้ง    60,000     60,000     60,000     60,000    60,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเล่นซีดี (CD) พร้อมล าโพง    20,000     20,000     20,000     20,000    20,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชั้นวางโทรทัศน์ (TV)    10,000     10,000     10,000     10,000    10,000 กองการศึกษา
ฯ/ ศพด. ใน

สังกดั
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสุรินทร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสุรินทร์ ย.7 ด้านการพัฒนาองค์กร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
แนวทางการพัฒนา จดักิจกรรม  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชาคม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  จดัหา จดัซ้ือ ปรับปรุง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - ส านักปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ส านักปลัด -
กองคลัง -กองช่าง
 -กองการศึกษาฯ

4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 
1 จอ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัด

5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จดัซ้ือล้อวัดระยะทาง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง
7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จดัซ้ือเคร่ืองตัดถนน 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 กองช่าง
8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 กองช่าง
9 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จดัซ้ือเสาไฟฟ้า 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 กองช่าง
10 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จดัซ้ือไม้สต๊าฟ ขนาด 4 เมตร      3,500      3,500       3,500      3,500      3,500 กองช่าง
11 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่
จดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอลค 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

แผนงาน หมวด
 เป้าหมาย

 (ผลผลิตของครุภันฑ์)

งบประมาณ
ประเภท

องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จงัหวัดสุรินทร์

ที่

ยทุธศาสตร์ที่ 7 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี   120,000   120,000   120,000   120,000  120,000  -กองช่าง
- ส านักปลัด

13 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จดัซ้ือจอโทรทัศน์    15,000     15,000     15,000     15,000    15,000 ส านักปลัด

14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองคลัง
15 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์   300,000   300,000   300,000   300,000  300,000  - ส านักปลัด

 -กองคลัง
 -กองช่าง

16 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - ส านักปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง

17 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์   200,000   200,000   200,000   200,000  200,000  - ส านักปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง

18 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - ส านักปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง

19 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - ส านักปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง

20 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบ
ลากจงู

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ส านักปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง

21 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV) และ
อปุกรณ์ พร้อมติดต้ัง

  100,000   100,000   100,000   100,000  100,000  - ส านักปลัด
 -กองคลัง
 -กองช่าง

22 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จัดซ้ือเคร่ืองขุดหลุมเจาะดิน 25,000 25,000  -  -  -  - ส านักปลัด
-กองช่าง
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ส่วนท่ี ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เนื่องด้วย  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถ่ินหมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินจึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการ
พิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ร่วมกัน
จัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และ
เพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่การ บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 –๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยใช้
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

 
ล าดับ

ท่ี 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) ๑๐ 
๒ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) ๑๐ 
๓ ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) ๑๐ 
๔ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ๑๐ 
๕ ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.256๖–25๗๐) ๑๐ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566–2570) ๑๐ 
๗ ไทยแลนด์  ๔.๐ ๑๐ 
๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ 
๙ วิสัยทัศน์  ๕ 

๑๐ แนวทางการพัฒนา ๕ 
๑๑ เป้าประสงค์  ๕ 
๑๒ ตัวช้ีวัด  ๕ 
๑๓ ค่าเป้าหมาย  ๕ 
๑๔ กลยุทธ์ ๕ 

คะแนนรวม ๑๑๐ 
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้   

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ล าดับ

ท่ี 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 
๑ โครงการ ครุภัณฑ์ เพื่อบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถด าเนินการได้

ตามอ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ 

๒ โครงการฯ ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐ 

๓ โครงการฯ ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ประกาศคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่องการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๐ 

๔ โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๑๐ 

๕ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคล้องตาม
เป้าหมายของโครงการหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

๑๐ 

๖ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ
ราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๑๐ 

๗ โครงการฯ  มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  ๑๐ 
๘ โครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
๑๐ 

๙ โครงการฯ  ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถ่ิน ๑๐ 
๑๐ โครงการฯ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  

สภาท้องถ่ิน 
๑๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 
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๒. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

          

๒. ด้านการพัฒนา
คนและสังคม 

          

๓. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

          

๔. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

          

๕. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

          

๖. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

          

๗. การด าเนินงาน
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

          

รวม           
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...................  
ล าดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = ..........  

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = ..........  

  

 

 
 
 



๑๑๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

www.phaikala.go.th 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ล าดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (91 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

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

286 37,725,555 =(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 1 

 
 
 

31.82 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 4 

 
 
 

89.77 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 3+ข้อ 2) 

 
 
 

91.00 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 88 32,572,035 
3 จากเงินสะสม 12 6,164,000 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน  

- ข้อบัญญัติ = 88+ 
- เงินสะสม  = 12 

100 38,736,035       

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 79 
- เงินสะสม =  12 

91 34,120,624 
 

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (79 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

263    63,093,143  
 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 1 

 
 
 

30.04 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 4 

 
 
 

87.77 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 3+ข้อ 2) 
 

 
 

87.77 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 90      39,511,753 
 

3 จากเงินสะสม 0 0 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน  

- ข้อบัญญัติ = 90 +  
- เงินสะสม  =  0 

90      39,511,753 
 

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 79 + 
- เงินสะสม =    0 

79 35,626,226 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

www.phaikala.go.th 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (73 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

263    63,093,143  
 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 1 

 
 
 

27.75 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 4 

 
 
 

53.67 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 3+ข้อ 2) 

 
 
 

53.67 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 117 30,777,652 
3 จากเงินสะสม 19 11,636,000 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน  

- ข้อบัญญัติ = 117 + 
- เงินสะสม  = 19 

136 31,532,062 
 

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 117 + 
- เงินสะสม =   19 

73 23,512,355 
 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (52 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

263    63,093,143  
 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 1 

 
 
 

19.77 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 4 

 
 
 

65.82 

=(ข้อ 5 X 100)/ 
ข้อ 3+ข้อ 2) 
 

 
 

65.82 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 79 23,833,536 
3 จากเงินสะสม 0 0 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน  

- ข้อบัญญัติ = 79 +  
- เงินสะสม  =    0 

79 23,833,536 

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 52 + 
- เงินสะสม =     0 

52 15,864,548 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย  

น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) โรคโรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก โรค



๑๑๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา  อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

www.phaikala.go.th 

มือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การ
ป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้ าประปา /แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค –บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ   จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถ่ิน  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถ่ินต่อไป  กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควายหมูที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่
ครบ  ผลจากการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

๑. 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 193,000 
2 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 199,000 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 198500 
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 199,000 
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5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 199,000 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 199,000 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 198500 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 216,000 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 242,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 198,500 
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 199,000 
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา 98,000 

 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๔) 2,339,500 
 
๒. ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 386,500  
2 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ต าบล 
      110,000  

3 โครงการให้ความรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย         20,000  
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    9,222,000  
5 เบี้ยยังชีพคนพิการ    3,360,000  
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์       120,000  
7 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ         20,000  
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว         30,000  
9 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล

ไพรขลา 
44,000  

10 โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การจราจร การป้องกันอาชญากรรม         30,000  
11 โครงการเยาวชนสัมพันธ์สุขภาวะสดใส ห่างไกลยาเสพติด         30,000  
12 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลไพรขลา         20,000  
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง         30,000  

 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖4) 13,422,500 
 
๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 45,000 
2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 2,943 
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที ่ - 
4 โครงการบริหารจัดการขยะต าบลไพรขลา - 

 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖4) 47,943 
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๔. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

1 โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี - 
2 โครงการเทศกาลงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด - 
3 โครงการส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ - 
4 โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ไพรขลา 
- 

5 โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรขลา 49,200 
6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.

ไพรขลา 
- 

7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดไพรขลาเกมส ์ - 
8 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ - 
9 โครงการแข่งขันกีฬามินิมาราธอนต าบลไพรขลา - 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 959,500 
11 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,203,457.5 

 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖4) 2,212,157.5 

๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 - ไม่มีการด าเนินการ 

๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

1 โครงการปลูกต้นไม้และก าจัดวัชพืชต าบลไพรขลาตามแนวพระราชเสาวนีย์ 12,082 
2 โครงการปลูกต้นไม้และก าจัดวัชพืชต าบลไพรขลาตามแนวพระราชเสาวนีย์ - 
3 โครงการฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและศึกษาดูงาน - 
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
- 

 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖4) 12,082 
 
๗. การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

1 โครงการลดอุบัติเหตุต าบลไพรขลา 25,356 
2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษีท้องถ่ิน - 
3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน

นอกสถานที ่
- 

4 โครงการจัดเวทีให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อแก้ไข / 
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถ่ิน 

- 
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5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการคอรัปช่ันในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้แก่ประชาชนต าบลไพรขลา 

- 

6 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม - 
7 โครงการวันท้องถ่ินไทย - 
8 โครงการเสริมสร้างการป้องกัน การปราบปรามการทุจจริตประจ าป ี - 
9 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี - 

10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง - 
11 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณประโยชน ์ - 
12 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) - 
13 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
- 

 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖4) 25,356 
 
 
 
     

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