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 แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  
((พพ..ศศ..๒๕๒๕๖๑๖๑  ––  ๒๕๒๕6565))  

  
ของของ  

  
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซอีเซ  

อ าเภออ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณโพธิ์ศรีสุวรรณ    จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ  
 

 
 
 
 



 

ค าน าค าน า  
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักการ
คิดท่ีว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้การ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
 

   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ขอขอบพระคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอีเซ  องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  และหัวหน้าส่วนทุกท่านผู้น าชุมชน
ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน  ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖5)  ในครั้งนี้ให้เรียบร้อยตามที่ก าหนดเอาไว้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ในการบริหารงานของต าบลอีเซและประชาชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 

                                                                  
               องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
          อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
              พฤษภาคม  2562 
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แบบ ผ.01

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)

ยุททศาสตรท์ี ่1  :  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางการพฒันาที่  1   การพฒันาการคมนาคมและขนส่ง ๙๕ 150,916,000 ๙๕ 150,916,000 95 150,916,000 ๙๕ 150,916,000 ๙๕ 150,916,000 ๔๗๕ 754,580,000
แนวทางการพฒันาที่  2   การพฒันาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ๑๒๘ 49,245,000 ๑๒๘ 49,245,000 ๑๒๘ 49,245,000 ๑๒๘ 49,245,000 ๑๒๘ 49,245,000 ๖๔๐ 246,225,000
แนวทางการพฒันาที่  3   การพฒันาแหล่งน้ า ๖๖ 87,751,000 ๖๖ 87,751,000 66 87,751,000 ๖๖ 87,751,000 ๖๖ 87,751,000 ๓๓๐ 438,755,000

รวม ๒๘๙ 287,912,000 ๒๘๙ 287,912,000 289 287,912,000 ๒๘๙ 287,912,000 ๒๘๙ 287,912,000 ๑๔๔๕ 1,439,560,000

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2   :  การพัฒนาดา้นส่งเสรมิคุณภาพชวีิต

แนวทางการพฒันาที่  1   การพฒันางานสวสัดิการสังคม 14 6,990,000 14 6,990,000 14 6,990,000 14 6,990,000 14 6,990,000 ๗๐ 34,950,000
แนวทางการพฒันาที่  2   การพฒันางานการศึกษา ๑๗ 2,030,000 ๑๗ 2,030,000 ๑๗ 2,030,000 ๑๗ 2,030,000 ๑๗ 2,030,000 ๘๕ 10,150,000
แนวทางการพฒันาที่  3   การพฒันาด้านสาธารณสุข ๑๕ 830,000 ๑๕ 830,000 ๑๕ 830,000 ๑๕ 830,000 ๑๕ 830,000 ๗๕ 4,150,000

รวม
๔๖ 9,850,000 ๔๖ 9,850,000 46 9,850,000 ๔๖ 9,850,000 ๔๖ 9,850,000 ๒๓๐ 49,250,000

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชสีรปุจ านวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบรหิารส่วนต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรสีุวรรณ  จังหวัดศรสีะเกษ

ยทุทศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๔ รวม  5  ปีปี ๒๕๖๓ ปี 2565
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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)ยทุทศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๔ รวม  5  ปีปี ๒๕๖๓ ปี 2565

ยุทธศาสตรท์ี ่ 3   :  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ     
                   พอเพียง

แนวทางการพฒันาที่  1  เพิม่ศักยภาพการผลิตเกษตรกรรมหลักและการส่งเสริม ๑๖ 970,000 ๑๖ 970,000 16 970,000 ๑๖ 970,000 ๑๖ 970,000 ๘๐ 4,850,000
                                เกษตรอินทรีย์

แนวทางการพฒันาที่  2  การส่งเสริมอาชีพเพือ่เพิม่รายได้ ๑๒ 1,040,000 ๑๒ 1,040,000 12 1,040,000 ๑๒ 1,040,000 ๑๒ 1,040,000 ๖๐ 5,200,000
รวม ๒๘ 2,010,000 ๒๘ 2,010,000 28 2,010,000 ๒๘ 2,010,000 ๒๘ 2,010,000 ๑๔๐ 10,050,000

ยุททศาสตรท์ี ่4  :  การพัฒนาดา้นศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรม  จารตีประเพณี

                       และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพฒันาที่  1   การส่งเสริมการท านุบ ารุงพทุธศาสนา ๕ 210,000 ๕ 210,000 ๕ 210,000 ๕ 210,000 ๕ 210,000 ๒๕ 1,050,000
แนวทางการพฒันาที่  2   การส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  ๑๒ 850,000 ๑๒ 850,000 ๑๒ 850,000 ๑๒ 850,000 ๑๒ 850,000 ๖๐ 4,250,000
                                และภมูิปญัญาท้องถิ่น

แนวทางการพฒันาที่  3   การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  อันดีงามของคนใน ๔ 80,000 ๔ 80,000 4 80,000 ๔ 80,000 ๔ 80,000 ๒๐ 400,000
                                ท้องถิ่น

รวม ๒๑ 1,140,000 ๒๑ 1,140,000 21 1,140,000 ๒๑ 1,140,000 ๒๑ 1,140,000 ๑๐๕ 5,700,000

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5   :  การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม  การทอ่งเทีย่ว การกีฬา และ

                        นันทนาการ

แนวทางการพฒันาที่  1   การส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ ๓๓ 3,948,000 ๓๓ 3,948,000 33 3,948,000 ๓๓ 3,948,000 ๓๓ 3,948,000 ๑๖๕ 19,740,000
                                ส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพฒันาที่  2    การปรับปรุงภมูิทัศน์แหล่งธรรมชาติเพือ่การพกัผ่อน                          ๑๗ 39,210,000 ๑๗ 39,210,000 17 39,210,000 ๑๗ 39,210,000 ๑๗ 39,210,000 ๘๕ 196,050,000
                                 หย่อนใจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพฒันาที่  3    การสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ ๕ 270,000 ๕ 270,000 ๕ 270,000 ๕ 270,000 ๕ 270,000 ๒๕ 1,350,000

รวม ๕๕ 43,428,000 ๕๕ 43,428,000 55 43,428,000 ๕๕ 43,428,000 ๕๕ 43,428,000 ๒๗๕ 217,140,000
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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)ยทุทศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๔ รวม  5  ปีปี ๒๕๖๓ ปี 2565

ยุทธศาสตรท์ี ่ 6   :  การพัฒนาการจัดระเบยีบชมุชน/สังคม  และรกัษาความสงบ    
                     เรยีบรอ้ย

แนวทางการพฒันาที่  1   การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความ ๑๒ 1,470,000 ๑๒ 1,470,000 12 1,470,000 ๑๒ 1,470,000 ๑๒ 1,470,000 ๖๐ 7,350,000
                                สงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

แนวทางการพฒันาที่  2   การส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค  สิทธเิสรีภาพ ๗ 280,000 ๗ 280,000 7 280,000 ๗ 280,000 ๗ 280,000 ๓๕ 1,400,000
                                ของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น

แนวทางการพฒันาที่  3   การพฒันาการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ๖ 120,000 ๖ 120,000 6 120,000 ๖ 120,000 ๖ 120,000 ๓๐ 600,000
แนวทางการพฒันาที่  4   การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 ๒๐ 1,100,000

รวม ๒๙ 2,090,000 ๒๙ 2,090,000 29 2,090,000 ๒๙ 2,090,000 ๒๙ 2,090,000 ๑๔๕ 10,450,000

ยุทธศาสตรท์ี ่ 7   :      การพัฒนาบรหิารจัดการองค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แนวทางการพฒันาที่  1  การพฒันางานบริหารจัดการและการด าเนินตามนโยบาย ๒๓ 4,380,000 ๒๓ 4,380,000 ๒๓ 4,380,000 ๒๓ 4,380,000 ๒๓ 4,380,000 ๑๑๕ 21,900,000
                               รัฐบาล

รวม ๒๓ 4,380,000 ๒๓ 4,380,000 ๒๓ 4,380,000 ๒๓ 4,380,000 ๒๓ 4,380,000 ๑๑๕ 21,900,000

รวมทั้งสิน้ 491    350,810,000      491   350,810,000      491    350,810,000    491   350,810,000    491   350,810,000    2,455 1,754,050,000   
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วงงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภทถนนคอนกรีต

๑ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนางปราณีไปวัดเกา่
บ้านแสง (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนา 
0.15 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 400 เมตร

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนางวร ไปคลองส่งน้ า
เกา่บ้านแสง (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนา 
0.15 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓ กอ่สร้างถนน คสล.ทิศตะวันตกโรงเรียนเบญจ
คามฯถงึอ่างบ้านแสง (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนา 
0.15 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 850 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๔ กอ่สร้างถนน คสล.รอบหนองเบบบ้านแสง (หมู่ที่
 1)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนา 
0.15 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 800 เมตร

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๕ ขยายไหล่ทาง คสล. จากบ้านแสง หมู่ที่ 1 ถงึ
บ้านหนองจมะ หมู่ที่ 10 (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ไหล่ทาง คสล. หนา 
0.15 กว้าง ๐.๑5 
เมตร ยาว ๑,๕00 

เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบรหิารสว่นต าบลอีเซ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๖ กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านพระ หมู่ที่ 2 ถงึ
บ้านห่องเปือย หมู่ที่ 8 (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. กว้าง ๕ 
เมตร ยาว 7๐๐ เมตร

 หนา 0.15 เมตร

2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๗ กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านพระ หมู่ที่ 2 ถงึ
บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. กว้าง ๕ 
เมตร ยาว 5๐๐ เมตร

 หนา 0.15 เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๘ กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านพระ หมู่ที่ 2  ไปซ า
มะแต (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. กว้าง ๕ 
เมตร ยาว 3๐๐ เมตร

 หนา 0.15 เมตร

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๙ ซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านพระ หมู่ที่ 2 ไป
บ้านหนองจมะ หมู่ที่ 10 (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ซ่อมแซมถนน คสล. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๐ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านถงึหนองฮู  
(หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๕ เมตร 
ยาว 300 เมตร

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๑ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนาง
สมบัติ จนัทรอินทร์ ไปถงึบ้านนายทองร้อย กล่่า
เกล้ียง บ้านแปะ (หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐ เมตร

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑๒ กอ่สร้างถนน คสล.จากปูุตาไปบ้านนายวัง  ก่า่
เกล้ียง (หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 5๐ เมตร

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๓ กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมศักด์ิ ธานี ถงึ

ที่นานายเปล่ียน  ศิลาวงศ์ (หมู่ที่ ๔)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 5๐0 เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๔ ขยายเขตถนน คสล. ในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔) เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ขยายเขตถนน คสล. 
ในหมู่บ้าน กว้าง 0.

๕0 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๕ กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุญธรรม มีบุญ 
ไปทิศตะวันตกถงึฟาร์มวัวนายถนอม ทองส่าแดง 
(หมู่ที่ ๕)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๕ เมตร 
ยาว 9๐0 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๖ กอ่สร้างถนน คสล. รอบหนองผือ บ้านอีเซ (หมู่ที่
 ๕)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๗ กอ่สร้างถนน คสล.ทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
ถงึหมู่ที่ ๗ (รอบหมู่บ้าน)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง 4 เมตร 
ยาว ๑00 เมตร

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑๘ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านตะวันตกหมู่บ้านไป
ปุาช้าถงึโสกกระแด้ง (หมู่ที่ ๕)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๕ เมตร 
ยาว   ๑,๐00 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๙ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านหนองหนักไปทางทิศ

ตะวันออก (บ้านลุงบุญ) บ้านหนองหนัก (หมู่ที่ ๖)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๕ เมตร 
ยาว   ๑00 เมตร

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๐ กอ่สร้างถนน คสล.รอบหนองหนัก (หมู่ที่ ๖) เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๕ เมตร 
ยาว   250 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๑ ซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านนายเสาร์ ถงึส่ีแยก
วัดปุาเจริญธรรม (หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๕ เมตร 
ยาว   350 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๒ ขยายไหล่ทางถนน คสล. จากบ้านนายเสาร์ ถงึส่ี
แยกวัดปุาเจริญธรรม (หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 
เมตร กว้าง 0.๕0 

เมตร ยาว 900 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๓ ขยายไหล่ทางจากสามแยกบ้านอีเซใต้ ไปถงึบ้าน
พระ ถงึบ้านหนองจมะ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 
เมตร กว้าง 0.๕0 
เมตร ยาว 1,800 

เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๒๔ ซ่อมแซมถนน คสล. จากสามแยกบ้านอีเซใต้ ไป
ถงึบ้านพระ ถงึบ้านหนองจมะ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๕ ขยายไหล่ทางถนน คสล. จากสามแยกบ้านนาง

สังวาล สีตะริสุถงึสุดหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๗)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 
เมตร กว้าง 0.50 

เมตร ยาว 240 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๖ กอ่สร้างถนน คสล. จากหน้าวัดบ้านห่องเปือย ไป
 เมรุ (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๗ กอ่สร้างถนน คสล. สามแยกถนนลาดยาง ไป
บ้านบุ่งเบา (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๘ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านห่องเปือยไป
บ้านพระ (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง 5
 เมตร ยาว 850 เมตร

2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๙ กอ่สร้างถนน คสล.บ้านนายศักดา โสดา ถงึบ้าน
นายบุญเทียน ชิณศรี (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง 5
 เมตร ยาว 300 เมตร

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๓๐ กอ่สร้างถนน คสล.จากแยกฟาร์มวัว ถงึ ที่นานาย
เสริม เทียมไสย (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง 5
 เมตร ยาว 200 เมตร

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฟาร์มวัวถงึนานาย

วิเชียร  บุญมา (หมู่ที่ ๙)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง 5
 เมตร ยาว 230 เมตร

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นเขา้บ้านนางบุป
ผาหมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง 4
 เมตร ยาว 100 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓๓ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนางเต็ม - ไปถงึส่ีแยก
วัดปุาเวฬุวัน (หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๕00 เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓๔ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านหนองจมะ - ไปถงึ
สะพานเฉลิมพระเกยีรติ (หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๑00 เมตร

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓๕ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองจมะไปถงึ
วัดปุาเวฬุวัน พร้อมวางท่อ (หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

พร้อมวางท่อ

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๓๖ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวิรมย ์บุญ
ยงค์ ถงึที่พักสงฆ์อรุณรังษี (หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๒00 เมตร

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓๗ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านอรุณรังษี ไป

บ้านอีเซใต้ (หมู่ที่ ๑๑)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๑,๓00 

เมตร

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓๘ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคันคลองสะพานไป
ถงึคลองส่งน้า่ (หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๕00 เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓๙ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในบ้านโนน (หมู่ที่ ๑๒) เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๒00 เมตร

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๔๐ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนถงึบ้านน้อย
ดงเมือง (หมู่ที่ ๑๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.๑๕ เมตร กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๙๐0 เมตร

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๔๑ ซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านพระถงึบ้านหนองฮู 
(หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. หนาเฉล่ีย
 0.07 เมตร กว้าง ๕
 เมตร ยาว 4๐0 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ประเภทถนนหินคลุก
     เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561  

 (บาท)
    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ ถนนหินคลุกจาก ร.ร.เบญจคามฯไปอ่างเกบ็น้า่
บ้านแสง (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนหินคลุกหนา
เฉล่ีย ๐.๐๘ เมตร 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว  
๘00  เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒ ถนนหินคลุกจากวัดเกา่ไปถงึสุดสาย (หมู่ที่ ๑) เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนหินคลุกหนา
เฉล่ีย ๐.๐๘ เมตร 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว  
๑,๐00  เมตร

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓ ถนนหินคลุกบริเวณสองฝ่ังคลองส่งน้า่บ้านพระ 
(หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนหินคลุกหนา
เฉล่ีย ๐.๐๘ เมตร 
กว้าง ๔ เมตร  ยาว  
3,600  เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๔ กอ่สร้างถนนหินคลุกเลียบฝ่ังห้วยทับทันทางด้าน
ทิศตะวันตก บ้านหนองฮู (หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร  ยาว  800  
เมตร

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๕ ถนนหินคลุกเส้นมิยาซาวาจากหนองฮูไปถงึบ้าน
น้อยดงเมือง (หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 2,000 

เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๖ ถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านหนองฮูไปเชื่อม
ถนนเส้นมิยาซาวา (หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 600 เมตร

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๗ ถนนหินคลุกจากทิศเหนือบ้านหนองฮูไปปุาชุมชน
 (หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 1,000 

เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๘ กอ่สร้างถนนหินคลุกจากหมู่บ้าน ถงึโสกกระแด้ง 
(ฟาร์มวัวนม) บ้านอีเซ (หมู่ที่ ๕)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 1,000 

เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๙ กอ่สร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายอ่าพร บ้าน
หนองหนัก-บ้านอีเซ หมู่ที่ ๗ (วัดบ้านแท่น-บ้าน

หนองหนัก) (หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 1,500 

เมตร

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๐ กอ่สร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายประสาน ชิณศรี
 ถงึบ้านนายยส แกว้วงศ์ (หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 500 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๑ กอ่สร้างถนนหินคลุกจากบ้านอีเซใต้ไปทางปุาช้า 
ถงึโสกกระแด้ง (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 1,700 

เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๒ กอ่สร้างถนนหินคลุกบ้านอีเซใต้ถงึบ้านหนองหนัก
 (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 1,250 

เมตร

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๓ กอ่สร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายเสรี - ไปหนอง
หว้า บ้านห่องเปือย (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง ๘๐0 เมตร

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๔ กอ่สร้างถนนหินคลุกจากวัดเกา่บ้านแสง ไป

ทางด้านทิศใต้วัดใหม่เขา้วัดบ้านแสงถงึ
ถนนลาดยาง (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง ๘๐0 เมตร

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๕ กอ่สร้างถนนหินคลุกจากนานายเกษ ไปทางทิศ
ใต้ถงึนานางบุญชัย (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 5๐0 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๖ กอ่สร้างถนนหินคลุกบ้านนายฉวี เทียมใสย - 

บ้านหนองฮู (หมู่ที่ ๙)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 1,0๐0 

เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑๗ ถนนหินคลุกจากสามแยกที่นานายวีระศักด์ิ ภาษี
หนองบัว ถงึ แนวกนัไฟหนองบัว บ้านน้อยดง
เมือง (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 1,0๐0 

เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๘ ถนนหินคลุกยกระดับจากส่ีแยกลาดยาง ถงึ
หนองบัว (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 1,0๐0 

เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๙ กอ่สร้างถนนหินคลุก บ้านอรุณรังษี ถงึบ้านอีเซใต้
 (หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง ๗๐0 เมตร

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๐ กอ่สร้างถนนหินคลุกจากวัดบ้านอรุณรังษี ถงึวัด
บ้านแสง (หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง ๔๐0 เมตร

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๑ กอ่สร้างถนนหินคลุกจากวัดบ้านอรุณรังษี ถงึนา
นางบุญชัย แกว้มรกต (หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง ๘๐0 เมตร

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๒ ถนนหินคลุกถนนแนวกนัไฟต่อจากจดุเดิมถงึสุด
สาย (ทางไปบ้านหนองโน) (หมู่ที่ ๑๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนหินคลุก
ระยะทาง ๘๐๐

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ประเภทถนนดิน

     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ ถนนดินจากถนนลาดยาง no. ๓๐๐๕ ไปโนนเสือ
โกก (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน กว้าง
 ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒ ถนนดินจากทิศใต้วัดเกา่ไปหนองตากอ (หมู่ที่ ๑) เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน กว้าง
 ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓ ถนนดินทางทิศตะวันตกคลองส่งน้ าจากนานางวร
 ไปนานายสวัสด์ิ บุญยนื (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน กว้าง
 ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๔ ปรับปรุงถนนดินจากบ้านนางประไพ วงศ์สุโพธิ ์ 
ถงึ บ้านห่องเปือย หมู่ที่ ๘ (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนดิน กว้าง ๔ 
เมตร  ยาว  880  
เมตร

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๕ ถนนดินจากบ้านนายท้องร้อยถงึบ้านนายบุญชู 
(หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนดิน ระยะ 300 
เมตร

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๖ กอ่สร้างถนนดินจากที่นานางไพบูรณ์  วันซวง ถงึ
ถนนลาดยาง (หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนดิน ระยะ 500 
เมตร

275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๗ กอ่สร้างถนนดินจากที่นานายสุทัศน์ กล่ันแกว้, 

นายวี  สุมาลีย ์ถงึนานางทองพูน บัวศรี (หมู่ที่ ๔)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
ถนนดินระยะทาง 

1,200 เมตร
660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ความยาวถนน การคมนาคม

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

๘ กอ่สร้างถนนดินจากบ้านนายสุวิทย ์ผ่าน ที่นา
นางบุญยนื บ้านอีเซ หมู่ที่ ๕ ถงึต้นมะเกลือ (หมู่ที่
 ๕)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน 
ระยะทาง 1,500 

เมตร

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๙ กอ่สร้างถนนดินจากบ้านนายวิจารณ์ ธรรมวัตร 
ไปบ้านเสียว ต่าบลเสียว (หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน 
ระยะทาง ๘00 เมตร

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑๐ ปรับปรุงถนนดินจากบ้านนายบุญ ถงึ นานาง
ไพวรรณ (หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน 
ระยะทาง ๕00 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๑ กอ่สร้างถนนดินจากนานายทัศน์ ธงไชย ถงึเขต
ต่าบลเสียว (หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดินนา
นายทัศน์ ธงไชย ถงึ

เขตต าบลเสียว

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๒ ปรับปรุงถนนดินนานายวีระศักด์ิ ภาษี - คลอง
แฝก (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน
ระยะทาง 1,000 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๓ กอ่สร้างถนนดินที่นาของพ่อประวิทย ์ไปเส้นทาง
โนนเสือโคก (อ่างบ้านแสง)  (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน
ระยะทาง 1,000 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๔ ปรับปรุงถนนดินจากวัดบ้านแสงปัจจบุัน ถงึปูุตา 
(หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน
ระยะทาง 300 เมตร

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๕ ขยายถนนดินจากบ้าน ส.อบต.ประไพ ไปถงึบ้าน
ห่องเปือย (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ขยายถนนดิน
ระยะทาง ๘๕๐ เมตร

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๖ ปรับปรุงถนนดินบ้านนายบุญเทียน ชิณศรี ไป

ทางทิศตะวันตกผ่านหนองสาน (ดงเล่าม่วง) ถงึ
แยกหนองบัว (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ขยายถนนดิน

ระยะทาง ๑,๗๐๐ 
เมตร

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๗ ปรับปรุงถนนดินนานายวิเชียร บุญมา ถงึฟาร์ม
วัวบ้านน้อยดงเมือง (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ขยายถนนดิน
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๑๘ ถนนดินจากสามแยกนานายเสริมถงึบ้านพ่อใหญ่
สิงห์ (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดินจาก
สามแยกนานายเสริม

ถงึบ้านพ่อใหญ่สิงห์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑๙ ซ่อมแซมถนนดินบริเวณนานายเสริม เทียมใสย 
(หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ซ่อมแซมถนนดิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๐ กอ่สร้างถนนดินจากบ้านนางแววมณี - ไปถงึที่นา
นายทองพูน จนัทร์อินทร์ (หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน
ระยะทาง ๕00 เมตร

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๑ ถนนดินจากที่ดินนางทองเรียนไปปากห่องเปุง 

(หมู่ที่ ๑๐)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
กอ่สร้างถนนดินจาก

ที่ดินนางทองเรียนไป
ปากห่องเปง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๒ กอ่สร้างถนนดินจากบ้านหนองจมะ ถงึบ้านพระ 
(หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๓ กอ่สร้างถนนดินจากทางโค้งบ้านหนองจมะ ถงึ

นานายทองใส  อินตะนัย (หมู่ที่ ๑๐)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
กอ่สร้างถนนดิน

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ความยาวถนน การคมนาคม

สะดวกยิง่ขึน้
กองช่าง

๒๔ กอ่สร้างถนนดินจากอีเซบ้านสวนริมน้า่รีสอร์ทไป
หนองนาแซง (หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน
ระยะทาง ๒๒๐ เมตร

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๕ กอ่สร้างถนนดิน จากศาลาประชาคม - ศาลปูุตา 
(หมู่ที่ ๑๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒๖ ถนนดินทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้รอบ
หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนดิน 
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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ประเภทถนนลาดยาง
     เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561  

 (บาท)
    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ กอ่สร้างถนนลาดยาง ม.1 ถงึสะพานเฉลิมพระ
เกยีรติ (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนลาดยาง กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๔,๕๐๐ 

เมตร

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒ กอ่สร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตจากแยกเอก
มัย ถงึบ้านพระ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนลาดยาง กว้าง ๕
 เมตร ยาว 1,6๐๐ 

เมตร

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓ กอ่สร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตเส้น ร.ร.เบญจ
คามฯ ถงึอ่างบ้านพระ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนลาดยาง กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๒,๕๐๐ 

เมตร

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๔ ถนนลาดยางจากส่ีแยกคอกหมูไปหนองบัว      
(หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนลาดยาง 
ระยะทาง ๒,๐๐๐ 

เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๕ ถนนลาดยางจากหน้าวัดปุาไปอ่าเภอบึงบูรพ์ (หมู่
ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนลาดยาง 
ระยะทาง ๑,๕๐๐ 

เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๖ กอ่สร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตจากทางเขา้
บ้านโนนถงึบ้านน้อยดงเมือง (หมู่ที่ ๑๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนลาดยาง กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๑,๓๐๐ 

เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วงงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ประเภทรางระบายน้ า

๑ ซ้ือเคร่ืองกรองน้ าประปาหมู่บ้านแสง (หมู่ที่ 1) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าที่สะอาดและ
ทั่วถงึ

เคร่ืองกรองน้ าประปา
 จ านวน ๑ เคร่ือง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒ กอ่สร้างรางระบายน้ า ๒ ขา้งทางถงึสามแยก ร.ร.
เบญจคามฯ (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้การระบาย
น้ าได้สะดวก ไม่
ท่วมขงั

กอ่สร้างรางระบายน้ า
 ระยะทาง ๑,๒๐๐ 
เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวราง
ระบายน้ า

น้ าไม่ท่วมขงั กองช่าง

๓ กอ่สร้างรางระบายน้ าจากบ้านนางติว อดทน  ไป
บ้านนายไถ ่มีค า บ้านแสง (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การระบาย
น้ าได้สะดวก ไม่
ท่วมขงั

กอ่สร้างรางระบายน้ า
 ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวราง
ระบายน้ า

น้ าไม่ท่วมขงั กองช่าง

๔ กอ่สร้างรางระบายน้า่ในชุมชน บ้านพระ (หมู่ที่ ๒) เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 800 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๕ กอ่สร้างรางระบายน้า่ในชุมชน บ้านแปะ (หมู่ที่ ๔) เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 900 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๖ กอ่สร้างรางระบายน้า่ในชุมชน บ้านอีเซ (หมู่ที่ ๕) เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 550 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๗ กอ่สร้างรางระบายน้า่ในชุมชน บ้านหนองหนัก 
(หมู่ที่ ๕)

เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 800 เมตร

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๘ กอ่สร้างรางระบายน้า่จากบ้านนางวิไล ชวดโท 
ถงึบ้านนายบุญโฮม จลุพล (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 120 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๙ กอ่สร้างรางระบายน้า่แบบธนาคารน้า่ใต้ดินตาม
แนวถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ ถงึหมู่ที่ ๗ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 1,400 

เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๑๐ กอ่สร้างรางระบายน้า่ในชุมชน บ้านอีเซใต้ (หมู่ที่

 ๗)
เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 400 เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

งบประมาณ
๑.2 การพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑๑ กอ่สร้างรางระบายน้า่จากบ้านนางมุน วงศ์สุโพธิ ์
ถงึแยกบ้านนายน้อย พาที (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 200 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๑๒ กอ่สร้างรางระบายน้า่จากสามแยกบ้านนางสังวาล
 สีตะริสุ  ไปสุดหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 240 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๑๓ กอ่สร้างรางระบายน้า่จากส่ีแยกกลางบ้านไปทาง

ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก (หมู่ที่ ๗)
เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 420 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๑๔ ปรับแกไ้ขระดับรางระบายน้า่จากส่ีแยกบ้านอีเซ
ไปถงึแยกไปบ้านพระถงึปลายทาง (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การระบาย
น้ าได้ดี

รางระบายน้ าที่ดี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๑๕ กอ่สร้างรางระบายน้า่ทางทิศตะวันออกหมู่บ้านถงึ
 กศน.ต่าบลอีเซ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การระบาย
น้ าได้ดี

รางระบายน้ า
ระยะทาง 330 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๑๖ กอ่สร้างรางระบายน้า่ตามแนวถนนบ้านห่อง
เปือยตะวันตก (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การระบาย
น้ าได้ดี

รางระบายน้ า
ระยะทาง 300 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระยะทาง น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๑๗ กอ่สร้างรางระบายน้า่สองฝ่ังถนนลาดยางจาก
บ้านพ่อวิเทศ ถงึนางสุขใจ (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การระบาย
น้ าได้ดี

รางระบายน้ า
ระยะทาง 300 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระยะทาง น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๑๘ กอ่สร้างรางระบายน้า่จากถนนกลางหมู่บ้าน ถงึ

ฟาร์มวัว บ้านน้อยดงเมือง (หมู่ที่ ๙)
เพื่อให้การระบาย

น้ าได้ดี
รางระบายน้ า

ระยะทาง 550 เมตร
650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ระยะทาง น้ าระบายได้ดีไม่

ท่วมขงั
กองช่าง

๑๙ รางระบายน้า่เส้นศาลาประชาคม และถนนเส้น
เสียว – แสง (หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้การระบาย
น้ าได้ดี

รางระบายน้ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ระยะทาง น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๒๐ รางระบายน้า่ภายในชุมชน (หมู่ที่ ๑๒) เพื่อให้การระบาย
น้ าได้ดี

รางระบายน้ า 
ระยะทาง ๒๘๐ เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระยะทาง น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ประเภทขยายเขตไฟฟ้า

     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรเส้นทางไปวัดเกา่ 
(ส่านักสงฆ์อรุณรังสี) (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าเส้นไป ร.ร.เบญจคามฯ ต่อ
จากจดุเดิม (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากหนองหว้าไป
โนนเสือโกก (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรจากหนอง
หว้าไปโนนเสือโกก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๔ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากถนนลาดยาง
ไปบุ่งเบา (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรจาก

ถนนลาดยางไปบุ่งเบา

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๕ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากบ้านพระ ไปบ้านอีเซใต้ 
(หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง 800 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๖ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากบ้านนางประไพ วงศ์สุ
โพธิ ์ไปบ้านห่องเปือย (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง 880 เมตร

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๗ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากบ้านพระไปซ่า
มะแต (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 300 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๘ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากบ้านหนองฮู - 
หนองฮู (หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 300 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๙ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรรอบหนองฮู (หมู่ที่
 ๓)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ   

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๑๐ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าต่อจากจดุเดิม ถงึนา
นางล้อม พิมพ์ศร (หมู่ที่ ๔)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ   

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๑๑ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากทางหลวง ถงึที่
นางทองพูน บัวศรี (หมู่ที่ ๔)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ   

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๑๒ ขยายเขตไฟฟูาการเกษตรจาก รพสต . ไปนานาง
บุญยนื ภักดี (หมู่ที่ ๕)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ   

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๑๓ ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนางบุญธรรม มีบุญ ถงึ 
บ้านนายถนอม ทองส่าแดง (หมู่ที่ ๕)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ   

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๑๔ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรทางทิศตะวันออก
หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๕)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ  

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๑๕ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากหมู่ที่ ๕ ไปโสก
กระแด้ง (หมู่ที่ ๕)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ  

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๑๖ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากบ้านนางหนูภา
 บุญมาไปทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๕)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ  

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



66

     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑๗ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากบ้านเลขที่ ๗๓
 – ไปที่นานางบุญยนื ภักดี นางปวีณา เศรษศรี 
(หมู่ที่ ๕)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ  

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๑๘ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากถนนขอ้ง รพ.
สต.  ไปที่นานางนาง ภูมลา (หมู่ที่ ๕)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ  

 4๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๑๙ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า จากฝ่ังหนองหนักถงึบ้าน
นางวิจติรา ๓ ต้น (หมู่ที่ ๖)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ  

 1๕๐ เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒๐ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากบ้านนายอ่าพรถงึบ้าน
นางวิจติรา ๑๐ ต้น (หมู่ที่ ๖)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

40๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒๑ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าไปทางทิศใต้ ๖ ต้น ทางทิศ
เหนือ ๔ ต้น (หมู่ที่ ๖)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

40๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒๒ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า จากบ้านนายอาชา ยานนท์
ไปทางทิศใต้ ๒ ต้น (หมู่ที่ ๖)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

80 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒๓ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า จากบ้านนายบุญ ถงึบ้าน
นางไพรวัลย ์ผกาแดง (หมู่ที่ ๖)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒๔ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า จากบ้านนางสุพันนา ถงึ
บ้านนายเวียง ศรไชยญาติ (หมู่ที่ ๗)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

100 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



67

     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๒๕ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า จากสามแยกบ้านอีเซใต้ไป
บ้านพระ (หมู่ที่ ๗)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒๖ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากสามแยกไป
ทางทิศตะวันตกถงึที่นานายโสภา สุทธปัญญา 

(หมู่ที่ ๗)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒๗ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าบ้านห่องเปือย ไปบ้านพระ 
(หมู่ที่ ๘)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒๘ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากวัดบ้านแสง ไปโนน
บ้านแสงเกา่ (หมู่ที่ ๘)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

200 เมตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒๙ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากหนองหว้าถงึโนนเสือ
โกก้ (หมู่ที่ ๘)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

200 เมตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓๐ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากที่นานายสมหมาย 
ธรรมวัตรไปถงึ ปุาช้า (หมู่ที่ ๘)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทางประมาณ 

200 เมตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓๑ ขยายเขตไฟฟูาจากวัดบ้านแสงถงึนานางบุญชัย 
(หมู่ที่ ๘)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง 400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓๒ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากบ้านนางสมหวังไปสาม
แยกบุ่งเบา (หมู่ที่ ๘)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง 400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๓๓ ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านห่องเปือยไปคลองแฝก 
(หมู่ที่ ๘)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง 400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓๔ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากบ้านนายบุญเทียน ถงึ 
ฟาร์มวัว บ้านน้อยดงเมือง (หมู่ที่ ๙)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง 400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓๕ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากบ้านน้อยดง
เมืองไปบ้านหนองฮู (หมู่ที่ ๙)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง 400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓๖ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากบ้านนางบุญหลาย ถงึ
บ้านนางบุบผา (หมู่ที่ ๙)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง 400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓๗ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากสามแยกนายวี
ระศักด์ิ ภาษี ถงึหนองบัว (หมู่ที่ ๙)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง 400 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓๘ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากบ้านนายบุญ
เทียน ถงึนานายวิเชียร บุญมา (หมู่ที่ ๙)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 ๔00 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓๙ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากฟาร์มวัวถงึนา
นายวิเชียร บุญมา (หมู่ที่ ๙)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 ๔00 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๔๐ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากแยกคอกหมูไปบ้านโนน
 (หมู่ที่ ๙)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
 ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๔๑ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าเส้นบ้านนางหมอนไปสาม
แยกเขา้หมู่บ้านทางทิศใต้ (หมู่ที่ ๙)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
 ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๔๒ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าจากบ้านนางสาวแววมณี 
ไปทางทิศตะวันตก (หมู่ที่ ๑๐)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
 ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๔๓ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากที่ดินนางทอง
เรียนไปปากห่องเปง (หมู่ที่ ๑๐)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 ๔๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๔๔ ขยายไฟฟูาแรงต่่าจากบ้านนายนวล ถงึไร่นาย
สมใจ จนัทร์อินทร์ (หมู่ที่ ๑๐)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายไฟฟูาแรงต่่า 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๔๕ ขยายไฟฟูาแรงต่่าจากบ้านนายประเสริฐ ก่า่
เกล้ียง ไปถงึสามแยกบ้านนางณัฏฐา ชัยแสง 
จ่านวน ๓ ต้น (หมู่ที่ ๑๐)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายไฟฟูาแรงต่่า 
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๔๖ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า ๒ ต้น จากบ้านแม่พิมพ์พา
 ถงึบ้านนางเมา วงศ์สุโพธิ ์พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 

ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร (หมู่ที่ ๑๑)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายไฟฟูาแรงต่่า 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๔๗ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า เส้นไปที่พักสงฆ์อรุณรังษี 
๔ ต้น พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง (หมู่ที่ ๑๑)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า
 เส้นไปที่พักสงฆ์อรุณ

รังษี ๔ ต้น

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๔๘ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากสะพาน
ถนนลาดยาง no ๓๐๐๕ ถงึที่นาของนางเลิศ 
วงศ์สุโพธิ ์ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร (หมู่ที่ ๑๑)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรจาก

สะพานถนนลาดยาง 
no ๓๐๐๕ ถงึที่นา

ของนางเลิศ วงศ์สุโพธิ์

 ระยะทาง ๑,๕๐๐ 
เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๔๙ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากจากบริเวณ
บ้านอีเซถงึบ้านอรุณรังษี (หมู่ที่ ๑๑)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 ๔๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๕๐ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากบ้านอรุณรังษี
ถงึปุาช้าบ้านแสง (หมู่ที่ ๑๑)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 ๔๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๕๑ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรไปบ้านนายวิเทศ สี
มูล ไปสามแยกตามถนนทางหลวงชนบท (หมู่ที่ 

๑๑)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 ๔๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๕๒ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรจากวัดบ้านแสง
ผ่านที่นานางบุญชัย แกว้มรกต (หมู่ที่ ๑๑)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 ๔๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๕๓ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรต่อจากจดุเดิมไป
ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกสุดสาย (หมู่ที่ 

๑๒)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 ๘๐๐ เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๕๔ ขยายเขตไฟฟูาเพื่อสาธาระในหมู่บ้าน(เพิ่มสาย
เมนใหม)่ (หมู่ที่ ๑๒)

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง

 ๔๐๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

ประเภทไฟฟ้าสาธารณะ
     เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561  

 (บาท)
    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ ติดต้ังไฟส่องสว่างเส้นไปรัตนบุรี/เส้นไปบ้าน
หนองฮู (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ไฟส่องสว่าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๒ ติดต้ังไฟส่องสว่างตรงทางโค้งถนนสาย ๒๐๗๖ 

ทางเขา้บ้านหนองฮู และทางเขา้ลานพระใหญ่ 
(หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ยิง่ขึน้

ไฟส่องสว่าง 2 จดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๒ แห่ง ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๓ ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณรอบศาลาปูุตา และทาง
ทิศใต้ ๒ จดุ(หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ไฟส่องสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๔ ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณซอยบ้านนายสมศักด์ิ 

ธานี (หมู่ที่ ๔)
เพื่อให้การสัญจร

เกดิความปลอดภัย
ไฟส่องสว่าง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนไฟส่อง

สว่าง
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
กองช่าง

๕ ติดต้ังไฟส่องสว่างรอบสระหนองผือ (หมู่ที่ ๕) เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ไฟส่องสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๖ เพิ่มไฟส่องสว่างทางทิศใต้หนองหนัก (หมู่ที่ ๖) เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ไฟส่องสว่าง ๓ จกุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๗ ติดต้ังไฟส่องสว่างจากสามแยกไป ร.ร.เบญจคาม

ฯถงึที่นาพ่อสายทอง (หมู่ที่ ๘)
เพื่อให้การสัญจร

เกดิความปลอดภัย
ไฟส่องสว่าง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนไฟส่อง

สว่าง
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
กองช่าง

งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๘ ติดต้ังไฟส่องสว่างพร้อมสายเส้นบ้านนางหมอน
ไปสามแยกเขา้หมู่บ้านทางทิศใต้ (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ไฟส่องสว่าง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๙ ติดต้ังไฟส่องสว่างพร้อมสายเส้นกลางหมู่บ้าน 
(หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ไฟส่องสว่าง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๑๐ ติดต้ังไฟส่องสว่างจากอ่างเกบ็น้า่บ้านพระไป

สะพานเฉลิมพระเกยีรติ (หมู่ที่ ๑๐)
เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดต้ังไฟส่องสว่าง
ระยะทาง ๑,๘๐๐ 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๑๑ ติดต้ังไฟส่องสว่างเส้นไปวัดปุาเวฬุวัน (หมู่ที่ ๑๐) เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดต้ังไฟส่องสว่าง 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ 

เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๑๒ ติดต้ังไฟส่องสว่างพร้อมสายบ้านอรุณรังษี (หมู่ที่
 ๑๑)

เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ไฟส่องสว่าง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๑๓ ไฟฟูาส่องสว่างจากทิศตะวันออกบ้านอรุณรังษีไป
ถงึที่นา อ.ประยงค์  แกว้วงษ์ (หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ไฟส่องสว่างที่ดี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๑๔ ติดต้ังไฟส่องสว่างพร้อมสายบ้านโนน (หมู่ที่ ๑๒) เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ไฟส่องสว่าง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ประเภทอาคาร

     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ กอ่สร้างอาคารส่านักงานองค์การบริหารส่วน
ต่าบลอีเซ

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน

การบริการประชาชน

อาคารส านักงาน 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ๑ หลัง ประชาชนได้รับ
บริการเพิ่มขึน้

กองช่าง

๒ กอ่สร้างหอกระจายขา่วบ้านพระ (หมู่ที่ ๒) เพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ถงึ
ขา่วสารได้อยา่ง

ทั่วถงึ

หอกระจายขา่ว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ขา่วสารอยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๓ กอ่สร้าง/ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกยีรติดอนปูุตา 
(หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้มีสถานที่ใน
การประกอบ

กจิกรรมของชุมชน

ศาลาเฉลิมพระเกยีรติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ แห่ง ประชาชนมี
ความปลอดภัย

และได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั

ในชุมชน

กองช่าง

๔ ปรับปรุงหอกระจายขา่วบ้านแปะ (หมู่ที่ ๔) เพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ถงึ
ขา่วสารได้อยา่ง

ทั่วถงึ

หอกระจายขา่ว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ขา่วสารอยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๕ กอ่สร้างศูนยโ์อทอป บ้านอีเซ (หมู่ที่ ๕) เพื่อเป็นสถานที่
จ าหน่ายสินค้าใน

ชุมชน

ศูนยโ์อทอป 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ แห่ง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

กองช่าง

๖ กอ่สร้างเตาเผาขยะหมู่บ้าน บ้านอีเซ (หมู่ที่ ๕) เพื่อท าลายขยะที่
เกดิขึน้ในชุมชน

เตาเผาขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ แห่ง ขยะในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

๗ กอ่สร้างปูอมยามหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๕) เพื่อให้ชุมชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น

ปูอมยาม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนมี
ความปลอดภัย

เพิ่มขึน้

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๘ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม (หมู่ที่ ๖) เพื่อให้มีสถานที่ใน
การท ากจิกรรมใน

ชุมชนที่ดี

ศาลาประชาคมที่ดี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ แห่ง ประชาชนมี
ความสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

๙ กอ่สร้างยุง้ฉางธนาคารขา้วประจ่าหมู่บ้าน (หมู่ที่
 ๙)

เพื่อให้มีสถานที่กกั
เกบ็ขา้วของชุมชน

ยุง้ฉางขา้ว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ แห่ง ขา้วมีคุณภาพ กองช่าง

๑๐ กอ่สร้างเตาเผาขยะหมู่บ้าน บ้านหนองจมะ (หมู่ที่
 ๑๐)

เพื่อท าลายขยะที่
เกดิขึน้ในชุมชน

เตาเผาขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ แห่ง ขยะในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

๑๑ กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ เพื่อให้เด็กเกดิ
ความปลอดภัยใน

การศึกษา

อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กที่ดี

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ๑ แห่ง เด็กมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประเภทอ่ืนๆ
     เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561  

 (บาท)
    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ ซ้ือเคร่ืองกรองน้ าประปาหมู่บ้านแสง (หมู่ที่ 1) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าที่สะอาดและ
ทั่วถงึ

เคร่ืองกรองน้ าประปา
 จ านวน ๑ เคร่ือง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

๒ กอ่สร้างร่ัวลวดหนามรอบปุาโนนบ้านเกา่ (หมู่ที่ ๑) เพื่อปูองกนัการรุก
ที่สาธารณะในชุมชน

ร่ัวลวดหนามรอบปุา
โนนบ้านเกา่

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ร่ัวลวดหนามที่ดี กองช่าง

๓ จดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองปั้มน้า่ประปาบ้านพระ (หมู่ที่
 ๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

เคร่ืองปั้มน้ าประปา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ชุด น้ าประปามี
คุณภาพ

กองช่าง

๔ ปรับปรุงท่อส่งน้า่ประปาไปหอถงัสูง/จดัหาไดร์
มอเตอร์ (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ที่ดีมีคุณภาพ

ปรับปรุงระบบประปา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ แห่ง ประชาชนได้ใช้
น้ าที่มีคุณภาพ

กองช่าง

งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๕ ประตูปิด-เปิดน้า่คลอง ทางไปบ้านแสง บริเวณ
สามแยกคลองมาบ้านพระ-บ้านหนองจมะ (หมู่ที่
 ๒)

เพื่อให้มีประตูใน
การปิดและเปิดน้ า

ประตูปิด-เปิดน้ าที่ดี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๖ ซ่อมแซมปรับระดับคลองส่งน้า่บ้านพระ-บ้าน
หนองจมะ-บ้านห่องเปือย (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้การส่งน้ ามี
ประสิทธิภาพ

คลองส่งน้ าที่ดี 
ระยะทาง 700 เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๗ ซ่อมแซมฝาคลองส่งน้า่บ้านพระ-บ้านหนองจมะ-
บ้านห่องเปือย (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้การส่งน้ ามี
ประสิทธิภาพ

ฝาคลองส่งน้ าที่ดี 
ระยะ 50 เมตร

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๘ สร้างท่อลอด(ท่อเหล่ียม) เส้นไปบ้านห่องเปือย 
(หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวก

จ านวนท่อลอด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ แห่ง การสัญจรสะดวก กองช่าง

๙ ท่าลูกระนาดตรงส่ีแยก/ปูายลดความเร็ว (หมู่ที่ ๒) เพื่อให้รถชะลอ
ความเร็วการขบัขี่

ในชุมชน

ลูกระนาดชะลอ
ความเร็ว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ๑ แห่ง ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๑๐ ติดต้ังกระจกโค้งตรงทางแยก บ้านหนองฮู (หมู่ที่
 ๓)

เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ยิง่ขึน้

กระจกโค้ง 2 จดุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ๒ จดุ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๑๑ จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้า่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์(หมู่ที่

 ๓)
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

เคร่ืองสูบน้ าฯ ๑ 
เคร่ือง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เคร่ืองสูบน้ าที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองคลัง

๑๒ กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ที่ดอนปูุตา (หมู่ที่
 ๔)

เพื่อให้มีที่ในการ
ออกก าลังกาย

ลานกฬีาที่ดี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ได้ส่งเสริม
สุขภาพประชาชน

กองช่าง

๑๓ จดัซ้ือไดร์ปั้มน้า่ประปา จ่านวน ๕ ตัว พร้อม
ติดต้ังโซลาร์เซลล์ (หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

จ านวนซัมเมิร์ส 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ๕ ตัว น้ าประปามี
เพียงพอ

กองคลัง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑๔ จดัซ้ือเคร่ืองผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ (หมู่ที่ ๕) เพื่อให้มีเคร่ืองอัดปุ๋ย เคร่ืองอัดปุ๋ย 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ๑ เคร่ือง ลดรายจา่ย
ประชาชน

กองคลัง

๑๕ กอ่สร้างลานเอนกประสงค์บ้านอีเซ (หมู่ที่ ๕) เพื่อให้มีในการตาก
พืชผลทางการเกษตร

ลานเอนกประสงค์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง มีลานตากพืชผล กองช่าง

๑๖ กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ขา้งศาลา
ประชาคม (หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้มีที่ในการ
ออกก าลังกาย

ลานกฬีาที่ดี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ได้ส่งเสริม
สุขภาพประชาชน

กองช่าง

๑๗ ซ้ือเสาเขม็พร้อมลวดหนามรอบหนองหนัก (หมู่ที่
 ๖)

เพื่อปูองกนัการรุก
ที่สาธารณะในชุมชน

ร่ัวลวดหนามรอบปุา
โนนบ้านเกา่

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง ร่ัวลวดหนามที่ดี กองช่าง

๑๘ ท่าร่ัวก่าแพงตามถนนภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๖) เพื่อให้ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม

จ านวนชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 หมู่ที่ ๖ ชุมชนมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม

กองช่าง

๑๙ ซ่อมแซมสะพานขา้มคลองแฝก (ออกจากบ้าน
นางประไพ ไป บ้านห่องเปือย) (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๓๐ เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง การสัญจรสะดวก กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๒๐ กอ่สร้างลานเอนกประสงค์บ้านห่องเปือย 
(บริเวณวัด) (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้ประชาชนมี
ลานเอนกประสงค์
ในการท ากจิกรรม

ลานเอนกประสงค์ที่ดี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ แห่ง ประชาชนมี
พื้นที่ท ากจิกรรม

เพิ่มขึน้

กองช่าง

๒๑ กอ่สร้างสะพานขา้มคลองแฝกบ้านห่องเปือย 
(หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้มีสะพานใช้
สัญจรไปมาได้

สะดวกและปลอดภัย

สะพานกว้าง ๕ เมตร
 ยาว ๓๐ เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง

กองช่าง

๒๒ ติดต้ังเคร่ืองท่าน้า่ด่ืมในหมู่บ้านน้อยดงเมือง     
(หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าด่ืมที่มีคุณภาพ

เคร่ืองท าน้ าด่ืมที่ดี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ เคร่ือง ประชาชนมีน้ า
ด่ืมที่ดี

กองช่าง

๒๓ กอ่สร้างลานเอนกประสงค์บ้านห่องเปือย 
(บริเวณปูุตา) (หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้ประชาชนมี
ลานเอนกประสงค์
ในการท ากจิกรรม

ลานเอนกประสงค์ที่ดี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ แห่ง ประชาชนมี
พื้นที่ท ากจิกรรม

เพิ่มขึน้

กองช่าง

๒๔ จดัซ้ือเคร่ืองกรองน้า่แบบมาตรฐาน (หมู่ที่ ๑๑) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าด่ืมที่มีคุณภาพ

เคร่ืองท าน้ าด่ืมที่ดี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ เคร่ือง ประชาชนมีน้ า
ด่ืมที่ดี

กองคลัง

๒๕ จดัซ้ือเคร่ืองท่าน้า่แขง็แบบมาตรฐาน (หมู่ที่ ๑๑) เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกจิชุมชน

เคร่ืองท าน้ าแขง็ที่ดี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ เคร่ือง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

กองคลัง

๒๖ จดัซ้ือซัมเมอรส์ (หมู่ที่ ๑๑) เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกจิชุมชน

เคร่ืองสูบน้ าฯ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ๑ เคร่ือง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

กองคลัง

๒๗ ซ่อมแซมถงัเกบ็น้า่ (ฝ.๙๙) และซ่อมแซมรางน้า่
บ้านโนน (หมู่ที่ ๑๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

ถงัเกบ็น้า่และรางน้า่
ที่ดี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๒๘ จดัหาภาชนะเกบ็น้า่ทุกครัวเรือน (หมู่ที่ ๑๒) เพื่อให้ชุมชนมีที่
รองรับน้ าเพิ่มขึน้

ภาชนะเกบ็น้ าที่ดี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 40 ถงั ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งเพียงพอ

กองคลัง

๒๙ จดัซ้ือรถดับเพลิง เพื่อให้ชุมชนมี
ความพร้อมเมื่อเกดิ

ภัย

รถดับเพลิง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รถดับเพลิงที่ดี มีความพร้อม
เพิ่มขึน้

กองคลัง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วงงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ประเภทการขุดลอก

๑ ขดุลอกหนองแสง (หมู่ที่ ๑) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

หนองแสง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒ ขดุลอกห่องกอก (หมู่ที่ ๓) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ห่องกอก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓ ขดุลอกอ่างเกบ็น้า่โสกกระแด้งพร้อมปรับภูมิทัศน์
 (หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

และที่พักผ่อน

โสกกระแด้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔ ขดุลอกหนองหว้า (หมู่ที่ ๘) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

หนองหว้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๕ ขดุลอกหนองแสง (หมู่ที่ ๘) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

หนองแสง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๖ ขดุลอกคลองแฝก บ้านห่องเปือย (หมู่ที่ ๘) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

คลองแฝก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๗ ขดุลอกหนองบัว (หมู่ที่ ๙) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

หนองบัว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๘ ขดุลอกสระประปาบ้านโนน (หมู่ที่ ๑๒) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

สระประปา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

๑.3 การพัฒนาแหล่งน ้า
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ประเภทประปา

     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

1 กอ่สร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บริเวณหนอง
เบบ (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่

5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

2 กอ่สร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บริเวณ ร.ร.
เบญจคามฯ (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่

5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓ ปรับปรุงระบบประปา เพิ่มคุณภาพน้า่บ้านน้อยดง

เมือง (หมู่ที่ ๙)
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

และมีคุณภาพ

ระบบประปาที่ดี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ที่ดีและทั่วถงึ

กองช่าง

๔ ขยายเขตประปาจากบ้านนางสมถวิลไปสาม
ยแยกนานายวิเชียร บุญมา (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

และมีคุณภาพ

ขยายเขตประปา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้ที่ดีและทั่วถงึ

กองช่าง

๕ ขยายเขตประปาจากบ้านนายประพิศ เถือ่นไพร

วัลยไ์ปหนองบัว (หมู่ที่ ๙)
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

และมีคุณภาพ

ขยายเขตประปา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้ที่ดีและทั่วถงึ

กองช่าง

๖ ขยายเขตประปาจากวัดบ้านอรุณรังษีไปวัดบ้าน
แสง (หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

และมีคุณภาพ

ขยายเขตประปา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้ที่ดีและทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ประเภทขยายเขตส่งน้ า
     เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561  

 (บาท)
    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ คลองซอยตามถนน ร.ร.เบญจคามฯ (หมู่ที่ ๑) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตคลองส่งน้ า 
ระยะทาง 1,000 
เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒ กอ่สร้างคลองส่งน้า่จากนานางฝูายไปหนองหว้า

ถงึถนนไปโนนเสือโกก (หมู่ที่ ๑)
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตคลองส่งน้ า
จากนานางฝูายไป
หนองหว้าถงึถนนไป
โนนเสือโกก

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓ ขยายเขตวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตรจากวัดเกา่
ไปบุ่งเบา (หมู่ที่ ๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตวางท่อส่ง
น้ าจากวัดเกา่ไปบุ่งเบา

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔ ขยายคลองส่งน้ าจากนานางหนอม ผาเงิน ถงึ นา
นายดาวเรือง บ้านพระ (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตคลองส่งน้ า ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๕ ขยายเขตคลองส่งน้ าไปถนนห่องโพธิท์างทิศ
ตะวันตกบ้านพระ (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตคลองส่งน้ า ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๖ ขยายคลองส่งน้ าจากปลายคลองนานายยม - 
หนองนาแซง (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตคลองส่งน้ า ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๗ ขยายคลองส่งน้ าจากปลายคลองนานายยม - นา
นางละมุล (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตคลองส่งน้ า ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๘ ขยายคลองส่งน้ าจากปลายคลองนานายยม - นา
นางสร้อย ใจดี (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตคลองส่งน้ า ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๙ ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า่เพื่อการเกษตร 
บ้านพระ (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
ขนาดกว้าง 0.05 

เมตร ลึก 0.05 เมตร
 ยาว ๒,๔๔๐ เมตร

3,544,000 3,544,000 3,544,000 3,544,000 3,544,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑๐ ขยายท่อส่งน้า่จากที่นานายหวิน ไปทางทิศ
ตะวันตกบ้านหนองฮู (หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตคลองส่งน้ า ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑๑ กอ่สร้างผนังกัน้น้า่จากหนองฮู ถงึ ห่องกอก (หมู่ที่
 ๓)

เพื่อปูองกนัตล่ิง
พังทลาย

พนังกัน้น้ า ระยะทาง
 1,500 เมตร

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑๒ วางท่อส่งน้า่ ขนาด ๖ นิ้ว จากนานายแพง เกษศิริ

 ถงึนานางไหม ยิง่ใหญ่ (หมู่ที่ ๓)
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

วางท่อส่งน้ า 
ระยะทาง 500 เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑๓ เจาะบาดาลที่ประปาบ้านแปะ ขนาดท่อ ๖ นิ้ว 
(หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

บ่อบาดาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑๔ เพิ่มประตูเปิด - ปิด น้า่ ๓ จดุ (ที่นานางล่าดวน 
บุญหนัก/นางลุน บุญมา/นายสุนทร สิทธ)ิ (หมู่ที่

 ๔)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ประตูเปิด-ปิดน้ า ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๓ จดุ ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑๕ เพิ่มประตูเปิด - ปิด น้า่ นานางล้อม พิมพ์ศร 
(หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ประตูเปิด-ปิดน้ า ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑ จดุ ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑๖ ขยายท่อส่งน้า่ ไปทางทิศเหนือถงึหน้าวัดปุาเจริญ
ธรรม เล้ียวไปทางทิศตะวันตกถงึโนนบ้านเกา่ 

(หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

วางท่อส่งน้ า 
ระยะทาง 500 เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑๗ ขยายเขตระบบวางท่อส่งน้า่เพื่อการเกษตร บ้าน
แปะ หมู่ที่ ๔ ไปวัดปุาเจริญธรรม (หมู่ที่ ๔)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ท่อส่งน้ า ขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลาง 15๐ 
มม. ระยะทาง ๕๐๐ 

ม.

531,000 531,000 531,000 531,000 531,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑๘ เจาะบาดาลในนาขา้ว (หมู่ที่ ๕) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

บ่อบาดาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑๙ ปรับปรุงระบบประปา บ้านอีเซ (หมู่ที่ ๕) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ประปาที่ดี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๒๐ ขยายท่อส่งน้า่จากนานายสมสอน ถงึนานาย
พงศกรชัย มงคลชัยพาณิชย ์(หมู่ที่ ๕)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

วางท่อส่งน้ า 
ระยะทาง 500 เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒๑ ขยายท่อส่งน้า่จากนานายวีระศักด์ิ ภาษี ถงึนา
นายไสว ชิณศรี (หมู่ที่ ๕)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

วางท่อส่งน้ า 
ระยะทาง 500 เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒๒ เจาะบาดาลบริเวณประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๖) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

บ่อบาดาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒๓ ท่อส่งน้า่ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด ๘ นิ้ว จาก
นานายร่ามวย แกว้วงษ์ ถงึหนองหนัก (หมู่ที่ ๖)

ประชาชนมีน้ าใช้
อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตว่างท่อส่งน้ า
เพื่อการเกษตรขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง
ขนาด ๘ นิ้ว จาก

นานาส ารวย แกว้วงษ์
 ถงึหนองหนัก

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒๔ ขยายเขตระบบวางท่อส่งน้า่เพื่อการเกษตร บ้าน
หนองหนัก ไปบ้านแสง (หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ท่อส่งน้ า ขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลาง ๒๐๐ 

มม. ระยะทาง 
๑,๐๐๐ ม.

1,176,000 1,176,000 1,176,000 1,176,000 1,176,000 ๑,๐๐๐ ม. ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒๕ จดัหาถงัเกบ็น้า่เพื่อบริโภคทุกครัวเรือน (หมู่ที่ ๖) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ภาชนะเกบ็น้ าที่ดี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู่ที่ ๖ ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒๖ จดัหาถงัเกบ็น้า่บริเวณศาลาประชาคมหลังใหม่ 
(หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ภาชนะเกบ็น้ าที่ดี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒๗ ขยายเขตระบบวางท่อส่งน้า่เพื่อการเกษตร จาก
นานางร่ามวยไปทางทิศตะวันออกถงึนาพ่อดัด 
(หมู่ที่ ๖)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ท่อส่งน้ า  ระยะทาง 
4๐๐ ม.

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๒๘ ขยายเขตระบบวางท่อส่งน้า่เพื่อการเกษตร จาก
นานายบุญไปนานางสร้อย (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ท่อส่งน้ า  ระยะทาง 
๕๐๐ ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒๙ ขยายเขตระบบวางท่อส่งน้า่เพื่อการเกษตร จาก
นานางบุญยนื ภักดี ไปนานางสร้อย โคตรค่า 
(หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ท่อส่งน้ า  ระยะทาง 
๕๐๐ ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓๐ ขยายเขตระบบวางท่อส่งน้า่เพื่อการเกษตร จาก
นานางทองหัน พิมพ์ศร ไปนานางวิไล เศรษศรี 
(หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ท่อส่งน้ า  ระยะทาง 
๕๐๐ ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓๑ ขยายเขตวางท่อส่งน้า่จากนานางทัน งามศรี ถงึ
นานายไสว ชินศรี (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ท่อส่งน้ า  ระยะทาง 
2๐๐ ม.

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓๒ โครงการกอ่สร้างถงัพักน้ า ๒ จดุ เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างถงัพักน้ า ๒ 
จดุ หมู่ที่ ๖ บ้าน
หนองหนัก และหมู่ที่
 ๗ วัดบ้านแท่น

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งเพียงพอ

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

๓๓ ขยายเขตวางท่อส่งน้า่จากนานางราตรี ศรีนุ
เคราะห์ ถงึนานางเพ็ญศรี ขนัถิน่ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ท่อส่งน้ า  ระยะทาง 
2๐๐ ม.

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓๔ ขยายเขตวางท่อส่งน้า่จาก กศน.ต่าบลอีเซ ถงึนา
นางพั่ว เหลาซ่ือ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ท่อส่งน้ า  ระยะทาง 
3๐๐ ม.

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓๕ กอ่สร้างสถานีสูบน้า่ด้วยไฟฟูาบ้านห่องเปือย 
(บริเวณท่าควาย) (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

สถานีสูบน้ า 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓๖ เจาะบาดาลในนาท่าการเกษตร (หมู่ที่ ๘) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

บ่อบาดาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓๗ กอ่สร้างคลองไส้ไกจ่ากนานายไข มีค่า ไปทางทิศ
ตะวันตก ถงึนาแม่บอน ผาเงิน (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

คลองไส้ไก่ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๓๘ ส่งเสริมการท่าธนาคารน้า่ใต้ดินระบบปิด (หมู่ที่ ๘) เพื่อให้มีน้ าใต้ดิน
สามารถน้ ามาใช้ใน

ยามแห้งแล้ง

ธนาคารน้ าใต้ดิน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ชุมชน ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓๙ วางท่อส่งน้า่เพื่อการเกษตรจากนานางค่าไฮ ถงึ
นานายวันดี (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ า
เพื่อการเกษตรจาก
นานางค าไฮ ถงึนา

นายวันดี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔๐ เพิ่มประตูปิด – เปิด ท่อส่งน้า่บริเวณนานางหร่ัง 
ใสศรี (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับน้ าอยา่งทั่วถงึ

ประตูปิด-เปิดท่อส่ง
น้ าที่ดี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

๔๑ เชื่อมต่อท่อส่งน้า่(ท่อเมนต์)จากแยกบ้านอีเซไป
ถงึฟาร์มหมู (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ต่อท่อส่งน้ า ระยะทาง
 ๘๐๐ เมตร

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔๒ ขยายท่อส่งน้า่จากสามแยกหนองบัวไปทางทิศ
เหนือนานายทองจนัทร์ บ้านน้อยดงเมือง (หมู่ที่ 
๙)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ า
 ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔๓ ขยายท่อส่งน้า่จากนานางน้อย แกน่โนไปที่นา
นายอ่าคา โพธ์ชัย (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ า
 ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔๔ ขยายท่อส่งน้า่จากนานายค่าปอง แสงเขยีวไป
สามแยกนานางช่วย ทองส่าแดง (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ า
 ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔๕ ขยายท่อส่งน้า่จากนานางอุทัยวรรณไปนานาง
บุษยมาศ (หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ า
 ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๔๖ ขกุลอกคลองระบายน้ าจากอ่างบ้านพระ หนองจ
มะไปหนองนาแซง (หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ขดุลอกคลอง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ชุมชุนมีน้ าใช้
ตลอดทั้งปี

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

๔๗ ซ่อมแซมแกร้ะดับคลองไส้ไกจ่ากบ้านพระถงึสุด
บ้านหนองจมะ (หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้น้ าในล า
คลองไหลได้สะดวก

ยิง่ขึน้

ซ่อมแซมคลองไส้ไก่
จากบ้านพระถงึสุด

บ้านหนองจมะ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔๘ ขดุลอกคลองจากบ้านหนองจมะถงึนานายทองใบ
 ถงึนานายใส (หมู่ที่ ๑๐)

เพื่อให้น้ าในล า
คลองไหลได้สะดวก

ยิง่ขึน้

ขดุลอกคลองจาก
บ้านหนองจมะถงึนา
นายทองใบ ถงึนานาย

ใส

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔๙ ขยายท่อส่งน้า่จากวัดโนนบ้านแท่นไปอรุณรังษี 
(หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ า
 ระยะทาง ๗๐๐ เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๕๐ ปรับปรุงขยายคลองส่งน้า่เพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุม (หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงขยายเขต
คลองส่งน้ า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๕๑ ขยายคลองส่งน้า่จากบ้านแสงถงึบ้านอรุณรังษี 
(หมู่ที่ ๑๑)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงขยายเขต
คลองส่งน้ า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๕๒ ท่อส่งน้า่จากถนนลาดยาง no ๒๐๗๖ ไปบ้านโนน
 (หมู่ที่ ๑๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตวางท่อส่ง
น้ าจาก ระยะทาง 

๕๐๐ เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

รวม 289  โครงการ 287,912,000 287,912,000 287,912,000 287,912,000 287,912,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



87

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตทีด่ี

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนางานสวัสดิการสังคม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วงงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่ให้เบีย้ยังชีพคนชรา

ให้มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น
การจ่ายเบีย้ยังชีพ
คนชรา  จ านวน  

4,600,000   4,600,000   4,600,000  4,600,000  4,600,000  จ านวนผู้ทีไ่ด้รับ คนชรามีชีวติความ กองสวสัดิการ
มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น การสนับสนุน เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น สังคม

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพือ่ให้เบีย้ยังชีพคน
พิการให้มีคุณภาพชีวติที่

การจ่ายเบีย้ยังชีพคน 1,600,000   1,600,000   1,600,000  1,600,000  1,600,000  จ านวนผู้ทีไ่ด้รับ คนพิการมีชีวติความ กองสวสัดิการ
มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น พิการ การสนับสนุน เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น สังคม

3 เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพือ่ให้เบีย้ยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ให้มีคุณภาพชีวติที่

การจ่ายเบีย้ให้ผู้ปุวย 30,000     30,000      30,000     30,000    30,000    จ านวนผู้ทีไ่ด้รับ ผู้ปุวยเอดส์มีชีวติทีดี่ กองสวสัดิการ
มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น เอดส์ การสนับสนุน ขึ้นและได้รับก าลังใจ สังคม

4 การจัดสถานที ่อาคาร และ
อุปกรณ์ส าหรับผู้พิการ

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้ผู้พิการ

ผู้พิการทีเ่ข้ามาใช้
บริการใน อบต.อีเซ

100,000   100,000    100,000   100,000  100,000  จ านวนผู้ทีไ่ด้รับ มีสถานทีอ่ านวยความ กองสวสัดิการ
ผู้สูงอายุ ให้ผู้พิการ 12  หมู่บ้าน การสนับสนุน สะดวกแก่ผู้พิการ สังคม

5 โครงการให้ความสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ยากไร้

เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรที่

ผู้ยากไร้ในต าบลอีเซ 100,000   100,000    100,000   100,000  100,000  ผู้ยากไร้ได้รับการ กองสวสัดิการ
ผู้ด้อยโอกาส คนแก่ คนชรา ราษฎรทีป่ระสบปัญหา

ความ
12 หมู่บ้าน เอาใจใส่และมีคุณ สังคม

เดือดร้อน ภาพชีวติทีดี่ขึ้น
6 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพือ่ส่งเสริมให้มีอาชีพเล้ียง ต าบลอีเซ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ กองสวสัดิการ

ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ชีพและดูแลตัวเองได้ ปุวยเอดส์มีอาชีพ สังคม
สามารถเล้ียงตนได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส 
คนแก่ คนชรา

 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

แบบ ผ. 02 
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562    

(บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564   

 (บาท)
    2565   

 (บาท)
7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของ ต าบลอีเซ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  จ านวนผู้ได้รับ ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม กองสวสัดิการ

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  การพัฒนา มีสุขภาพร่างกายดี สังคม

8 สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ เพือ่สนับสนุนการด าเนิน ปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ทีไ่ด้รับ ครอบครัวมีความใกล้ กองสวสัดิการ

พัฒนาครอบครัว งานของศูนย์ฯ การสนับสนุน ชิดและสัมพันธดี์ขึ้น สังคม

9 สนับสนุนการด าเนินการของสภาเด็กเพือ่ให้เยาวชนมีเวทีในการ เยาวชนต าบลอีเซ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสภาที่ เยาวชนใช้เวลาวา่งใน ส านักปลัด

และเยาวชนต าบลอีเซ แสดงออก ได้ร่วมกิจกรรม การร่วมกิจกรรม

10 สนับสนุนการด าเนินการของ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

เพือ่ให้การช่วยเหลือ
ชุมชนในต าบลอีเซให้มี

ความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น

 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
สนับสนุน

การด าเนินงานของพ
ม.บรรลุวตัถุประสงค์

ส านักปลัด

11 สนับสนุนการด าเนินการของอาสา
พัฒนาชุมชน(อช.) ต าบลอีเซ

เพือ่ส่งเสริมให้กลุ่ม อช.
มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนต าบลอีเซ

 อช.ในต าบลอีเซ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ชุมชนมีหน่วยงาน
เข้ามามีบทบาทร่วม

พัฒนา

ส านักปลัด

12 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทีดิ่นใน
พืน้ทีต่ าบลอีเซตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาและสวสัดิการต่างๆในชุมชน

เพือ่ให้ปัญหาทีดิ่นได้มี
การแก้ไขและปรับปรุง

ให้ดีขั้น

 12 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหาสังคมที่
ลดลง

บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ชุมชนต าบลอีเซ

ส านักปลัด

13 สนับสนุนกองทุนสวสัดิการสังคม เพือ่ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่  12 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหาสังคมที่ บรรเทาความเดือดร้อน ส านักปลัด

ชีวติทีดี่ขึ้น ลดลง ให้กับชุมชนต าบลอีเซ

๑๔ สนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

เพือ่สนับสนุนการ
พัฒนาบทบาทของสตรี
ในพืน้ทีต่ าบลอีเซ ให้มี

คุณภาพชีวติทีดี่อยู่อย่าง
มีคุณภาพ

สนับสนุนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  กิจกรรมของ
กลุ่ม

สตรีในพืน้ทีต่ าบลอีเซ
 มีคุณภาพชีวติทีดี่
อยู่อย่างมีคุณภาพ

กองสวสัดิการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วงงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)แก่โรงเรียนในเขตพืน้ทีต่ าบล
 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

เพือ่ให้เด็กได้รับอาหาร
เสริม(นม) โรงเรียน

อย่างทัว่ถึง

โรงเรียนในเขตพืน้ที่
ต าบล 2 แห่ง ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

   530,000     530,000    530,000   530,000   530,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
โภคชนาการ

เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ทีแ่ข็งแรงเติบโตสมวยั กองการศึกษา

2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
กลางวนัแก่โรงเรียนในเขตพืน้ที่
ต าบล 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3 แห่ง

เพือ่ให้เด็ได้รับอาหารที่
มีประโยชน์แก่ร่างกาย
เพือ่พัฒนาการตามวยั

โรงเรียนในเขตพืน้ที่
ต าบล 2 แห่ง ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

   540,000     540,000    540,000   540,000   540,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
โภคชนาการ

เด็กได้รับอาหาร
กลางวนัทีม่ีประโยชน์
ได้โภชนาการอาหาร

ครบ 5 หมู่

กองการศึกษา

3 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

เพือ่อุดหนุนศูนย์
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย

นักเรียน , นักศึกษา 
กศน.

     10,000       10,000      10,000     10,000     10,000 1 ศูนย์ นักศึกษา กศน.มี
งบประมาณในการ

ท าอาชีพเสริม กองการศึกษา

4 การจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ใช้จ่ายตาม
โครงการ/กิจกรรม วนั
เด็กแห่งชาติ โดยจะจัด

ทุกปี

ศพด. จ านวน 3 แห่ง
  โรงเรียน จ านวน 2
 แห่ง และผู้ปกครอง

นักเรียน

     30,000       30,000      30,000     30,000     30,000 1 คร้ัง/ปี เด็กมีเวทีแสดงออก
ถึงความฉลาดทาง
ปัญญา และมีความ
ร่วมมือสามัคคีใน
การท ากิจกรรม

ร่วมกัน

กองการศึกษา

5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้าน
ความรู้และทักษะวชิาการเรียน
การสอนตามหลักสูตรทัง้ 8 กลุ่ม 
ทัง้สาระวชิาการ  ตลอดจนทัศน
ศึกษาดูงานด้านวชิาการ

เพือ่ใช้จ่ายตามโครงการ
กิจกรรมด้านการศึกษา

ศพด. จ านวน 3 แห่ง
  โรงเรียน จ านวน 2

 แห่ง

150,000 150,000    150,000   150,000   150,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนได้ร่วม

กิจกรรม

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาด้านการ

เรียนรู้เด็กเล็กมี
ความพร้อมด้าน

สติปัญญามีร่างกาย
แข็งแรง

กองการศึกษา

งบประมาณ

๒.2 การพัฒนางานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562    

(บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564   

 (บาท)
    2565   

 (บาท)
6 (อุดหนุน)จัดหาวสัดุส่ือการเรียน

การสอนส าหรับศูนย์การเรียน
ชุมชน,โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพืน้ทีต่ าบล

เพือ่เสริมสร้าง
ประสบการณ์แก่

ประชาชน,นักเรียน,
นักศึกษาในการศึกษา
ค้นควา้และเป็นแหล่ง

ความรู้

โรงเรียนและศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน

200,000 200,000    200,000   200,000 จ านวน
นักเรียนทีไ่ด้รับ

ประโยชน์

มีแหล่งความรู้ และ
ส่ือการศึกษา

ครบถ้วนเพือ่ให้
ประชาชน,นักเรียน,

นักศึกษาใน
การศึกษาค้นควา้

และหาความรู้เพิม่เติม

กองการศึกษา

7 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง้ 3 แห่ง

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
พัฒนาการเสริมทักษะ

ปัญญา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง้ 4 แห่ง

     50,000       50,000      50,000     50,000 จ านวน
นักเรียนทีไ่ด้เล่น

เด็กนักเรียนทีย่ากจน
ได้มีโอกาสด้านการ
เรียนอย่างเท่าเทียม

กองการศึกษา

๘ โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
ต าบลอีเซ

เพือ่เพิม่พูนความรู้  
สร้างความรักและ

สามัคคีในหมู่เยาวชน

 สนับสนุนโครงการ
แก่ ร.ร.2 แห่ง

     30,000       30,000      30,000     30,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนมีความรู้ 
และความรักสามัคคี

มากยิ่งขึ้น
กองการศึกษา

๙ ปรับปรุง,ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตลอดจนภูมิทัศน์ให้เหมาะสม
และมีสภาพแวดล้อมทีดี่

เพือ่ให้เป็นศูนย์ทีไ่ด้
มาตรฐานและมี
สภาพแวดล้อมที่

เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้
ของเด็กก่อนวยัเรียน

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง้ 3 แห่ง

   200,000     200,000    200,000   200,000  จ านวน 4 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐานและมี
สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ านวยต่อการ
เรียนรู้ของเด็กก่อน

วยัเรียน

กองการศึกษา

๑๐ โครงการเกษตรเพือ่อาหาร
กลางวนัในโรงเรียน

เพือ่ส่งเสริมการใช้
วตัถุดิบทีผ่ลิตได้ใน

โรงเรียนเพือ่ประกอบ
อาหาร

กิจกรรมเกษตรเพือ่
อาหารกลางวนั

     50,000       50,000      50,000     50,000 จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริม

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีอาหารที่
ปลอดภัยในการ

บริโภค

ส านักปลัด

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562    

(บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564   

 (บาท)
    2565   

 (บาท)
๑๑ โครงการสร้างเยาวชนเพือ่การ

พัฒนา
เพือ่ส่งเสริมเยาวชน

เข้ามมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพืน้ที่

จ านวนกิจกรรม      10,000       10,000      10,000     10,000     10,000 ๑ กิจกรรม ประชาชนมีทักษะใน
การพัฒนาชุมชน

กองการศึกษา

๑๒ ส่งเสริมศิลปะมวยไทยในชุมชน เพือ่ส่งเสริมการศึกษา
ศิลปวฒันธรรมมวยไทย

จ านวนกิจกรรม      50,000       50,000      50,000     50,000     50,000 ๑ กิจกรรม ศิลปมวยไทยได้รับ
การถ่ายทอดแก่

เยาวชน

กองการศึกษา

๑๓ โครงการ ๑ ต าบล ๑ ทุนเรียนดี
แต่ยากจน

เพือ่ส่งเสริมการเรียนให้
แกผู้เรียนดีแต่มีฐานะ

ยากจน

ต าบลอีเซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ งบประมาณ ส่งเสริมการมีโอกาส
ทางสังคม

ส านักปลัด

๑๔ (อุดหนุน)โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวชิาการ

เพือ่ส่งเสริมนักเรียนให้มี

ทักษะ ทีดี่ในการแข่งขัน

ทักษะความเป็นเลิศ

นักเรียนมีความรู้

ความสามารถในการ

แข่งขันทักษะ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ งบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกระดับชั้นสูง

ยิ่งขึ้น

กองคลัง

๑๕ (อุดหนุน)โครงการฝึกสอนอาชีพ

การทอผ้าเช็ดเท้า ในกิจกรรมลด

เวลารู้

เพือ่จัดซ้ือ จัดหา

เคร่ืองมือ อุปกรณ์การ

ทอผ้าพรหมเช็ดเท้า

นักเรียนได้ใช้เวลา

วา่งให้เกิดประโยชน์

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ งบประมาณ นักเรียนเกิดทักษะใน

การฝึกอาชีพ

กองคลัง

๑๖ (อุดหนุน)โครงการส่งเสริมการ
เรียนด้านภาษาเพิม่เติมแก่เด็กใน
โรงเรียนในพืน้ที่

เพือ่ส่งเสริมภาษาให้แก่
เด็กนักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมภาษา      72,000       72,000      72,000     72,000     72,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กนักเรียนมีทักษะ
ด้านภาษาเพิม่ขึ้น

กองคลัง

๑๗ (อุดหนุน)โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ)

เพือ่สนับสนุนกิจกรรม
ประกวด ร.ร.คุณภาพ

กิจกรรมประกวด 
ร.ร.คุณภาพ

     30,000       30,000      30,000     30,000     30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กนักเรียนมีทักษะ
เพิม่ขึ้น

กองคลัง

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วงงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการควบคุม และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่ปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชน

จ านวน  12 หมู่บ้าน      10,000       10,000      10,000     10,000     10,000 จ านวนผู้ติดโรค
ระบาดลดลง

ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก ส านักปลัด

2 โครงการควบคุม และปูองกันโรค
ระบาด หรือโรคติดต่ออื่นๆ

เพือ่ปูองกันและควบคุม
โรคระบาดหรือติดต่อใน

ชุมชน

จ านวน  12 หมู่บ้าน      20,000       20,000      20,000     20,000     20,000
จ านวนผู้ติดโรค
ระบาดลดลง

ประชาชนไม่เป็น
โรคติดต่ออื่นๆ หรือ

โรคระบาด
ส านักปลัด

3 การสนับสนุนกิจกรรมการบริโภค
ทีถู่กสุขลักษณะ

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค

จ านวน  12 หมู่บ้าน      10,000       10,000      10,000     10,000     10,000 จ านวนผู้ปุวย
ด้านสุขภาพ

ลดลง

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์
และไม่เป็นโรคภัย

ส านักปลัด

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นหรือพืน้ทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีเซ (กองทุน สปสช.
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ)

เพือ่สมทบเข้ากองทุนฯ
ตามระเบียบและ

หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
40 ของการได้รับ

อุดหนุนจาก สปสช.

   176,000     176,000    176,000   176,000   176,000
จ านวนผู้ปุวย
ด้านสุขภาพ

ลดลง

เพือ่ให้ประชาชนใน
ต าบลอีเซได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ

อย่างใกล้ชิด

ส านักปลัด

5 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือบริการ
ทางการแพทย์ตลอดจนครุภัณฑ์
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

เพือ่มีวสัดุในการปูองกัน
และบริการทาง

สาธารณสุข

จ านวน  12 หมู่บ้าน      80,000       80,000      80,000     80,000     80,000 จ านวนผู้ปุวย
ด้านสุขภาพ

ลดลง

มีวสัดุครุภัณฑ์ที่
พร้อมในด้าน
สาธารณสุข

ส านักปลัด

6 การบริหารจัดการโครงการธรรมนูญ เพือ่จัดบริการด้านสุขภาพ  จ านวน 12 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สูง ผู้สูงอายุในต าบลมี ส านักปลัด

สุขภาพ ในชุมชน อายุในต าบล สวสัดิการทีดี่ขึ้น

7 โครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

เพือ่ปูองกันและควมคุม
โรคพิษสุนัชบ้าในพืน้ที่

ต าบลอีเซ

ได้ควบคุมสัตว ์ตาม 
พ.ร.บ.โรคพิษสุนัชบ้า

     80,000       80,000      80,000     80,000     80,000 จ านวนสัตวท์ี่
ได้รับวคัซีน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค

ส านักงานปลัด

8 โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ เพือ่ให้ความรู้แก่อาสา
ปศุสัตวใ์นพืน้ทีต่ าบลอีเซ

อาสาปศุสัตว ์๒๔ คน      10,000       10,000      10,000     10,000     10,000 อาสาปศุสัตว์ ชุมชนมีระบบปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าน ส านักงานปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๒.3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562    

(บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564   

 (บาท)
    2565   

 (บาท)
9 ส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็ก

ประถมวยั
เพือ่ให้สตรีและเด็กได้รับ

การโภชนาการทีดี่
เหมาะสม

สตรีและเด็กต าบลอีเซ      50,000       50,000      50,000     50,000     50,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม

สตรีและเด็กมีสุข
ภาวะทีดี่

ส านักงานปลัด

10 ส่งเสริมการใช้วตัถุดิบประกอบ
อาหารปลอดสารเคมีในโรงเรียน

เพือ่ให้นักเรียนมีการ
เจริญเติมโตทีดี่สมวยั

จ านวนสถานศึกษา      50,000       50,000      50,000     50,000     50,000 ๔ แห่ง เด็กมีการ
เจริญเติบโตสมวยั

กองการศึกษา

11 (อุดหนุน)โครงการสนับสนุน

กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต

เพือ่ส่งเสริมการบริจาค

โลหิต

ประชาชนต่าบลอีเซ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ร้อยละจ่านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนได้ท่า

กิจกรรมทีเ่ป็นกุศล

ต่อสังคม

ส่านักปลัด

12 (อุดหนุน)โครงการงานบุญปลอด

เหล้า สร้างความดีโพธิ์ศรีสุวรรณ

เพือ่รณรงค์ส่งเสริมให้

ประชาชนตระหนักถึง

พิษภัยจากเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์

ประชาชนต่าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละจ่านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนลดละเลิก

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ส่านักปลัด

13 (อุดหนุน) ส่าหรับการด่าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชด่าริ

ด้านสาธารณสุข

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนต่าบลอีเซ

ประชาชนต่าบลอีเซ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละจ่านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

การเจ็บปุวยของ

ประชาชนลดลง

ส่านักปลัด

14 (อุดหนุน) ส่าหรับส่ารวจข้อมูล

จ่านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว ์

ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ คน

ปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า

จ่านวนสัตวท์ีข่ึ้น

ทะเบียน

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ตัว ประชาชนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า

ส่านักปลัด

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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15 (อุดหนุน) ส่าหรับขับเคล่ือน

โครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ คน

ปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า

จ่านวนสัตวท์ีไ่ด้รับ

การฉีดวคัซีน

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ตัว ประชาชนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า

ส่านักปลัด

รวม 46  โครงการ 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึงตนเองและแข่งขันได้
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑ เพ่ิมศักยภาพการผลิตเกษตรกรรมหลักและการส่งเสริมเกษตร

    เป้าหมาย    
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564  

  (บาท)
    2565  

  (บาท)
๑ โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
เพือ่ส่งเสริมความรู้

ด้านการเกษตร

ต าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับสนับสนุน

มีแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร

ส านักปลัด

๒ โครงการสนับสนุนการด าเนินการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
การด าเนินในพืน้ทีท่ีม่ีศักยภาพ

เพือ่ขับเคล่ือนงาน
ด้านการเกษตรอย่าง

เป็นรูปธรรม

ต าบลอีเซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม พืน้ทีไ่ด้รับการพัฒนา ส านักปลัด

๓ โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพือ่ส่งเสริมประชาชน
ได้รู้วธิชีีวติอย่าง

พอเพียง

ต าบลอีเซ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ านวนหมู่บ้านที่
ร่วมกิจกรรม

ได้ใช้ชีวติตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ส านักปลัด

๔ โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุย๋
อินทรีย์

เพือ่ให้มีสถานทีผ่ลิต
ปุย๋อินทรีย์

ต าบลอีเซ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ลดการใช้ปุย๋เคมี ส านักปลัด

๕ โครงการตัวอย่างแปลงสาธติ
การเกษตรทางเลือกเกษตรยั่งยืน

เพือ่เป็นตัวอย่างและ
ส่งเสริมทางการเกษตร

ต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เกษตรกรได้เรียนรู้
การท าเกษตรแบบ

ต่างๆ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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     เป้าหมาย    
(ผลผลิตของโครงการ)

     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564  

  (บาท)
    2565  

  (บาท)
๖ โครงการก่อสร้างโรงปุย๋อัดเม็ด เพือ่กระตุ้นเกษตรให้

ใช้ปุย๋อัดเม็ด
ต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ได้ส่งเสริมการใช้ปุย๋

เม็ด
ส านักปลัด

๗ โครงการจัดท าน้ าหมักชีวภาพ เพือ่ส่งเสริมการใช้น้ า
หมักชีวภาพจากเศษ

พืช ผัก

ต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนหันมาใช้
น้ าหมักแทนการใช้

สารเคมี

ส านักปลัด

๘ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอด
สารพิษ

เพือ่ส่งเสริมการปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ

ต าบลอีเซ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนพืน้ทีป่ลูก
ข้าว

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี

ส านักปลัด

๙ โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

เพือ่ให้ความรู้ในการ
แปรรูปผลผลิต

ต าบลอีเซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

มีรายได้เพิม่ขึ้น ส านักปลัด

๑๐ โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพือ่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ต าบลอีเซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนกลุ่มท า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพิม่รายได้ให้ชุมชน ส านักปลัด

๑๑ โครงการสร้างหมู่บ้าน OTOP เพือ่
กรท่องเทีย่ว

เพือ่ส่งเสริมหมู่บ้าน 
OTOP เพือ่กร

ท่องเทีย่ว

ต าบลอีเซ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
 ประชานมีรายได้

เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

๑๒ โครงการเพิม่ศักยภาพผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการมืออาชีพ

เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

มืออาชีพ

ต าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๒ หมู่ เกิดการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ

ส านักปลัด

๑๓ โครงการจัดตลาดนัดชุมชนระดับ
ต าบล

เพือ่ส่งเสริมการจัด
ตลาดนัดชุมชนระดับ

ต าบล

ต าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ แห่ง เกิดการแลกเปล่ียน
สินค้าและเงินตรา

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     เป้าหมาย    
(ผลผลิตของโครงการ)

     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564  

  (บาท)
    2565  

  (บาท)
๑๔ โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและ

สนับสนุนการท าปุย๋หมักชีวภาพ
เพือ่ฝึกอบรมการท า

ปุย๋หมักชีวภาพ
จ านวนชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๒ หมู่ ประชาชนลดการใช้

ปุย๋เคมี
ส านักปลัด

๑๕ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ เพือ่ส่งเสริมการใช้
ชีวติตามหลักปรัชญา
ของเศรฐกิจพอพียง

จ านวนชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๒ หมู่ ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

๑๖ ส่งเสริมการท่าปุยอินทรีย์ เพือ่ให้เกษตรกรลด

การใช้สารเคมี

จ่านวนชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๒ หมู่ ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564  

  (บาท)
    2565  

  (บาท)
๑ โครงการสนับสนุนโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ

เพือ่ส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆให้กับประชาชน

ให้มีรายได้

ต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม ประชาชนใช้ชีวติ
ด้วยความพอเพียง

ส านักปลัด

๒ โครงการเตรียรมความพร้อมสู่ความ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)

เพือ่ส่งเสริมการเตรีย
รมความพร้อมสู่ความ

เป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)

ต าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ส านักปลัด

๓ โครงการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์,
เงินทุนในการประกอบอาชีพ

เพือ่ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

ต าบลอีเซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ลดต้นทุนเกษตรกร ส านักปลัด

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
โรงสีข้าวชุมชนต าบลอีเซ

เพือ่เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนปัจจัยทุนใน
การประกอบกิจการ

ต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒ แห่ง มีโรงสีข้าวในชุมชน ส านักปลัด

๕ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ต าบลอีเซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนใช้ชีวติ
ด้วยความพอเพียง

ส านักปลัด

๖ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
ภายในครัวเรือน

เพือ่ส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ
ภายในครัวเรือน

ต าบลอีเซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

๓.๒ การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564  

  (บาท)
    2565  

  (บาท)
๗ โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธพ์ืช

ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร
เพือ่สนับสนุนเมล็ด

พันธพ์ืชตลอดจนวสัดุ
อุปกรณ์ด้านการเกษตร

ต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒ หมู่ ลดต้นทุนเกษตรกร ส านักปลัด

๘ โครงการสนับสนุนกลุ่มร้านค้าชุมชน เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
ร้านค้าชุมชน

หมู่ที ่๔ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ แห่ง มีรายได้เพิม่ขึ้น ส านักปลัด

๙ สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพต่างๆ
ให้กับเกษตรกรชุมชนในต าบลอีเซ 
และสนับสนุนด้านการตลาด

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ
ต่างๆให้กับเกษตรกร
ชุมชนในต าบลอีเซ

ต าบลอีเซ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม ชุมชนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้

อย่างยั่งยืน

ส านักปลัด

 -  กลุ่มทอเส่ือ
 -  กลุ่มเล้ียงไก่พืน้เมือง
 -  กลุ่มอาชีพทอผ้า
 -  กลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้า
 -  กลุ่มท าไม้กวาดทางมะพร้าว
 -  กลุ่มเล้ียงโคเนื้อ
 -  สนับสนุนการประมง และปศุสัตว์
 -  กลุ่มผักปลอดสารพิษ
 - กลุ่มเพาะเห็ดนางฟูา
 - กลุ่มท าขนม
 - กลุ่มเย็บถุงมือง
 - กลุ่มสานตระกร้าด้วยพลาสติก
 - กลุ่มข้าวอินทรีย์
 - กลุ่มผู้ใช้น้ า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564  

  (บาท)
    2565  

  (บาท)
๑๐ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ

สนับสนุนอาชีพด้านสัตวน์้ า
เพือ่ส่งเสริมอาชีพใน

ชุมชน
จ านวนชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๒ หมู่ ประชาชนมีอาชีพ

เสริม
ส านักปลัด

๑๑ โครงการพัฒนาตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ

เพือ่พัฒนาพืน้ทีต่ลาด
ประชารัฐให้

ประชาชนน าสินค้ามา
จ าหน่าย

ตลาดประชารัฐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

๑๒ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและประชาชน

ทัว่ไป

เพือ่ส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน

จ านวนชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ๑๒ หมู่ ประชาชนมีอาชีพ
เสริม

ส านักปลัด

รวม 28  โครงการ 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ ๒ การสร้างภูมคุ้ิมกันทางสงัคมและคุณภาพชวีิตที่ดี
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกันทางสงัคม และคุณภาพชวีิตที่ดี
๔. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
๔.๑ การสง่เสริมการท านุบ ารุงพุทธศาสนา

       เป้าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

     ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564   

 (บาท)
   2565   

(บาท)
๑ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุกจิกรรม

ทางพระพทุธศาสนา
เพื่อท านบุ ารุงพทุธศาสนา

ใหค้งอยู่สืบไป
ต าบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ
ได้สืบสานและรักษา

พระพทุธศาสนา
กองการศึกษา

๒ โครงการซ่อมแซมบรูณะศาสน
สถานต าบลอเีซ

เพื่อท านบุ ารุงพทุธศาสนา
ใหค้งอยู่สืบไป

ต าบลอเีซ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนศาสนสถาน ศาสนสถานมคีวาม
แข็งแรง ปลอดภยั

กองช่าง

๓ โครงการครูพระในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนเกดิ
การเรียนรู้และซึมซับหลัก

ค าสอนของพระพทุธศาสนา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
และสถานศึกษาใน

ต าบลอเีซ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนมจีิตใจออ่นโยน กองการศึกษา

๔ โครงการส่งเสริมอบรมธรรมะในช่วง
วันส าคัญของพระพทุธศาสนา

เพื่อจัดการอบรมธรรมะ
ในช่วงวันส าคัญของ

พระพทุธศาสนา

วันส าคัญทางศาสนา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓ วัน ประชาชนมจีิตใจ
ออ่นโยน

กองการศึกษา

๕ โครงการอนรัุกษภ์มูปิญัญาทอ้งถิ่น
ในวัดและโรงเรียน

เพื่ออนรัุกษภ์มูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

จ านวนกจิกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้อนรัุกษ์
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลอีเซ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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      เป้าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564   

 (บาท)
   2565   

(บาท)
๑ โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม

สายน้ า
เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

๑๒ หมู่ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ได้อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

๒ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ได้อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

๓ โครงการจัดงานบญุกฐิน เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ได้อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

๔ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
และงานกตัญญูผู้สูงอายุ ต าบลอเีซ

เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

๑๒ หมู่ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ได้อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

๕ โครงการจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ได้อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

๖ โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ได้อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

๗ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้าน
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ทอ้งถิ่น

เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

๑๒ หมู่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ได้อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

๘ โครงการฟื้นฟวูงดนตรีไทยและ
น าไปใช้ในงานบญุ

เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

ต าบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนวงดนตรี ได้อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

4.2 การสง่เสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ
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      เป้าหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564   

 (บาท)
   2565   

(บาท)
๙ โครงการส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรมอนัดีงาม เช่น งานบญุผะ
เหวด , งานสรภญัญะ ฯลฯ

เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

ต าบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ได้อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

๑๐ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ า
หว้ยทบัทนั สานสัมพนัธ์ศรีสะเกษ -
 สุรินทร์

เพื่อส่งเสริมการจัด
กจิกรรมของประชาชนใน

พื้นที่

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมลุม
น้ า

กองการศึกษา

๑๑ (อดุหนนุ)โครงการประเพณีบญุข้าว

จีมหศัจรรย์ของดีโพธิศ์รีสุวรรณ

เพื่อส่งเสริมภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่นในเขตอ่าเภอโพธิ์

ศรีสุวรรณ

ประชาชนต่าบลอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ่านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนได้สืบสาน

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

ส่านกัปลัด

๑๒ (อดุหนนุ)โครงการสนบัสนนุ
กจิกรรมงานกาชาดและการออ
กร้านนทิรรศการในเทศกาลปใีหมส่ี่
เผาไทศรีสะเกษ

เพื่อสนบัสนนุเหล่ากาชาด
ในการช่วยเหลือราษฏร

ผู้ด้อยโอกาส และกจิกรรม
กาชาด

ประชาชนต่าบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ่านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ
ประชาชนมคุีณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น
ส านกัปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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       เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด     
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
   2561   

(บาท)
    2562  

  (บาท)
    2563   

 (บาท)
    2564   

 (บาท)
   2565   

(บาท)
๑ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่

เยาวชนประชาชนทั่วไป
เพื่อปลูกฝัง และสร้าง
จิตส านกึใหเ้ยาวชน 
ประชาชนทั่วไป

ต าบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มจีิใจที่ดี

กองการศึกษา

๒ โครงการส่งเสริมกจิกรรม ลด ละ 
เลิก อบายมขุต่างๆ

เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
กจิกรรม ลด ละ เลิก 
อบายมขุต่างๆ

ต าบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ชุมชนนา่อยู่ กองการศึกษา

๓ รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ต่อต้านการ

ทจุริต
เพื่อรณรงค์การต่อต้าน
การทจุริต

ประชาชนได้ร่วม
รณรงค์การต่อต้านการ

ทจุริต

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 1 เกดิการกระตุ้นการ
ต่อต้านการทจุริตใน

ชุมชน

ส านกัปลัด

๔ โครงการอบรมและยกย่อง 

“ต้นแบบคนดี”
เพื่อใหค้วามรู้และการ ยก
ย่องผู้ปฏบิติัตนดี

ประชาชนได้ความรู้
เพิ่มขึ้น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 2 เกดิการกระตุ้นการ
ต่อต้านการทจุริตใน

ชุมชน

ส านกัปลัด

รวม 21  โครงการ 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์
๔.๓ การสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของคนในท้องถ่ิน
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และนันทนาการ
๕.๑ การส่งเสรมิอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

            เป้าหมาย 
               (ผลผลิต

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๑ โครงการปลูกปุาริมสองข้าง
ทางภายในต าบลอีเซ

เพื่อสร้างความร่ม
ร่ืนภายในต าบลอีเซ

๑๒ หมู่ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนชุมชนที่
ร่วมกิจกรรม

ต าบลอีเซมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม
 ร่มร่ืน น่าอยู่

ส านักปลัด

๒ โครงการสนับสนุนราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ปุา

เพื่อสนับสนุนให้
เกิดอาสาสมัคร

พิทักษ์ปุา

ต าบลอีเซ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ปุาไม่มีความ
อุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด

๓ โครงการสนองตามแนว
พระราชด าริและพระราช
เสาวนีย์

เพื่อสนองตาม
แนวทาง

พระราชด าริและ
พระราชเสาวนีย์

กิจกรรมโครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ส่ิงแวดล้อมมี
ความอุดม
สมบูรณ์

ส านักปลัด

๔ โครงการด าเนินการจัดระบบ
เพื่อปูองกันการเกิดไฟปุา 
(สร้างแนวกันไฟปุา)

เพื่อปูองกันการเกิด
ไฟปุา

พื้นที่ปุาต าบลอีเซ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่ปุา
ชุมชน

ปุาไม้มีความ
อุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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            เป้าหมาย 
               (ผลผลิต

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๕ โครงการจัดท าปูายรณรงค์
เพื่อปูองกันการบุกรุกท าลายปุา

เพื่อจัดท าปูาย
ปูองกันการบุกรุก

จ านวนปูายปูองกัน
การท าลายปุา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑๐ ปูาย ประชาชนเกิด
จิตส านึกใน

การปูองกันปุา

ส านักปลัด

๖ โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนรู้จักวธิใีน
การจัดการขยะ

อย่างถูกวธิี

ต าบลอีเซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ

ชุมชนน่าอยู่ ส านักปลัด

๗ โครงการจัดหาถังขยะใน
ต าบลอีเซ

เพื่อจัดหาถังขยะ
ในทิ้งขยะภายใน

ชุมชน

ต าบลอีเซ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนถังขยะ ชุมชนมีที่ทิ้ง
ขยะที่เป็น
ระเบียบ

ส านักปลัด

๘ โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะชุมชน เพื่อจัดหาที่ทิ้งขยะ
ต าบลอีเซ

สถานที่ทิ้งขยะต าบล ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนที่ทิ้งขยะ ลดปัญหาขยะ
ในชุมชน

ส านักปลัด,
กองช่าง

๙ โครงการจัดต้ังธนาคารขยะ เพื่อจัดต้ังธนาคาร
ขยะ

ต าบลอีเซ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนธนาคาร
ขยะ

ชุมชนน่าอยู ่
เกิดการจัดการ

ขยะอย่างมี
ระบบ

ส านักปลัด

๑๐ โครงการปูองกันและรักษาปุา
ชุมชนโนนใหญ่

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการ

ปูองกันและรักษา
ปุาชุมชนโนนใหญ่

ปุาชุมชนโนนใหญ่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม
โครงการ

ปุาไม้มีความ
อุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด

๑๑ โครงการปลูกปุาดงกาลพฤกษ์ เพื่อรักษาความ
สมดุลของธรรมชาติ

หมู่ที่ ๑๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่ปุา
ชุมชน

ปุาไม้มีความ
อุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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        เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๑๒ โครงการปลูกหญ้าแฝกอ่าง
เก็บน้ าบ้านพระ -หนองจมะ

เพื่อกันหน้าดิน
พังทลาย

หมู่ที่ ๑๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ าได้ดี ส านักปลัด

๑๓ โครงการปลูกไม้ประดับ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การปลูกไม้

ประดับ/ปลูกผักร่ัว
กินได้

๑๒ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนชุมชนที่
ร่วมกิจกรรม

ชุมชนน่าอยู่ ส านักปลัด

๑๔ โครงการรณรงค์การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์

ต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนแหล่ง
ผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์

ลดค่าไฟฟูาลง กองช่าง

๑๕ โครงการอนุรักษ์พืช สัตวป์ุา
โนนใหญ่

เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์พืช สัตวป์ุา

โนนใหญ่

ปุาชุมชนโนนใหญ่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม
โครงการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด

๑๖ โครงการหน้าบ้านหน้ามอง เพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะของชุมชน

๑๒ หมู่ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    จ านวนชุมชนที่
ร่วมกิจกรรม

ชุมชนมีสุข
ภาวะที่ดี

ส านักปลัด

๑๗ โครงการอบรมและส่งเสริม
กระบวนการแปรรูปจากขยะ
มูลฝอย

เพื่อให้ชุนชน
ร่วมกันลดขยะโดย

การแปรรูป

๑๒ หมู่ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    จ านวนชุมชนที่
ร่วมโครงการ

ขยะในชุมชน
ลดลง

ส านักปลัด

๑๘ โครงการฝึกอบรม การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการขยะอย่าง
ยัง่ยืน

เพื่อส่งเสริมการ
จัดการขยะอย่าง

ยัง่ยืน

ประชาชนต าบลอีเซ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละ ๒ ประชาชนมีจิต
สาธารณะ

ร่วมกันดูแล
ปัญหาขยะ

ส านักปลัด

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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        เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๑๙ โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะอันตรายในชุมชน

เพื่อส่งเสริมการ
จัดการขยะ

อันตรายในชุมชน

๑๒ หมู่ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,001     ร้อยละ ๕๐ ขยะอันตราย
ได้รับการ

ท าลายที่ถูกต้อง
ส านักปลัด

๒๐ โครงการบริหารจัดการชุมชน
เชิงนิเวศน์

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนอยูร่่วมกับ

ธรรมชาติอย่างยัง่ยืน

ชุมชนต าบลอีเซ
ด าเนินชีวติร่วมกับ
ธรรมชาติและใช้
ประโยชน์จาก

ธรรมชาติอย่างยัง่ยืน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ชุมชนร้อยละ ๑ ต าบลอีเซมีการ
จัดการเชิง
นิเวศน์ที่ดี

ส านักปลัด

๒๑ โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเพิ่มพื้นที่ปุา

ปุาไม้ในพื้นที่ต าบลอี
เซเพิ่มขึน้

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ แห่ง มีพื้นที่ปุาเพิ่มขึน้ ส านักปลัด

๒๒ โครงการรักน้ า รักปุา รักษา
แผ่นดิน

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเพิ่มพื้นที่ปุา

กิจกรรมการรักน้ า 
รักปุา รักษาแผ่นดิน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ กิจกรรม ประชาชนได้
ร่วมกันท า
กิจกรรม

ส านักปลัด

๒๓ โครงการฝึกอบรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้ควมรู้ความ
เข้าใจและสร้าง
จิตส านึกในการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนต าบลอีเซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ ๒

ประชาชนมี
ความรู้และมีจิ
หวงแหนใน
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม
ชาติ

ส านักปลัด

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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        เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๒๔ โครงการฝึกอบรมการผลิต 
การใช้สารบิววอเรียและ
สารชีวภาพในการปูองกัน
ก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว

เพื่อให้ประชาชนมี
ความร็ในการใช้

สารชีวภาพในการ
ก าจัดแมลงศัตรูข้าว

ประชาชนต าบลอีเซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ ๓

ประชาชนลด
การใช้สารเคมี

เพิ่มขึน้

ส านักปลัด

๒๕ โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อส่งเสริมการใช้
หญ้าแฝกในการ

ปูองกันดินทะลาย
ในพื้นที่

มีการใช้หญ้าแฝกใน
การปูองกันการ

พังทะลายของหน้าดิน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐ ลดการ
พังทะลายของ

หน้าดินใน
พื้นที่ต าบลอีเซ

ส านักปลัด

๒๖ โครงการก าจัดผักตบชวา เพื่อก าจัด
ผักตบชวาในพื้นที่

กิจกรรมก าจัด
ผักตบชวา

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ๓ หมู่ ปัญหาจาก
ผักตบชวาลดลง

ส านักปลัด

๒๗ โครงการอนุรักษ์ปุาไม้และ
ควบคุมไฟปุา

เพื่อให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึก

ให้กับประชาชนใน
การดูแลผืนปุา

กิจกรรมอนุรักษ์ผืน
ปุาต าบลอีเซ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีจิต
สาธารณะใน

การดูแลผืนปุา

ส านักปลัด

๒๘ การสนับสนุนการสร้างถนนกัน
ไฟปูองกันไฟปุา

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชน

อยูร่่วมกับ
ธรรมชาติอย่างยัง่ยืน

ชุมชนต าบลอีเซ
ร่วมกันด าเนินการ
พัฒนาถนนกันไฟ

ปูองกันไฟปุา

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ชุมชนร้อยละ ๑ ต าบลอีเซมี
ธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์

ส านักงานปลัด

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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        เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๒๙ รณรงค์การสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี

จิตส านึกในการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนต าบลอีเซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 1 ต าบลอีเซมี
ธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์

ส านักงานปลัด

๓๐ โครงการก าจัดวชัพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะต าบลอีเซ

เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ให้

ประชาชนร่วมกัน
พัฒนาแหล่งน้ า

สาธารณะ

แหล่งน้ าที่พัฒนา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๓ แหล่ง แหล่งน้ า
สะอาดกักเก็บ

น้ าได้ดี

ส านักงานปลัด

๓๑ การท าเหล็กกัน้ทางเข้าปุา
ชุมชนโนนใหญ่

เพื่อปูองกันการ
ลักลอบตัดไม้
ท าลายปุา

เหล็กกัน้ทางเข้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเหล็กกัน้ ปุาไม้อุดม
สมบูรณ์

กองช่าง

๓๒ โครงการฝึกอบรมแก่อาสา
ปูองกันการลักลอบตัดไม้
ท าลายปุา

เพื่อให้ความรู้ใน
การปูองกันการตัด

ไม้ท าลายปุา

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 1 ปุาไม้อุดม
สมบูรณ์

ส านักงานปลัด

๓๓ (อุดหนุน)โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ปุาต่าบลอีเซ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ จ่านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

พื้นที่ปุามีความ
อุดมสมบูรณ์

ส่านักปลัด

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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        เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ใน
เขตพื้นที่ต าบลอีเซ

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ต าบลอีเซให้

น่าอยู่

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนชุมชนที่
ร่วมกิจกรรม

ต าบลอีเซมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม
 ร่มร่ืน น่าอยู่

กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณส่ีแยกอีเซ

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ต าบลอีเซให้

น่าอยู่

ส่ีแยกอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ต าบลอีเซมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม
 ร่มร่ืน น่าอยู่

กองช่าง

๓ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบหนองผือ

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ต าบลอีเซให้

น่าอยู่

หนองผือ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ต าบลอีเซมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม
 ร่มร่ืน น่าอยู่

กองช่าง

๔ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริม
ห้วยทับทัน (ก่อสร้างแนว
ปูองกันตล่ิงห้วยทับทัน)

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ต าบลอีเซให้

น่าอยู่

ริมน้ าห้วยทับทัน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ต าบลอีเซมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม
 ร่มร่ืน น่าอยู่

กองช่าง

๕ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบหนองหนัก

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ต าบลอีเซให้

น่าอยู่

หนองหนัก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ต าบลอีเซมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม
 ร่มร่ืน น่าอยู่

กองช่าง

๖ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณลานพระใหญ่

เพื่อให้เป็นลาน
กิจกรรมต่างๆ

ลานพระใหญ่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ต าบลอีเซมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม
 ร่มร่ืน น่าอยู่

กองช่าง

๕.๒ ปรบัปรงุภมูทิัศน์แหล่งธรมชาตเิพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยว
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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        เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๗ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระหนองเบบ

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์รอบสระหนอง

เบบ

หนองเบบ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ต าบลอีเซมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม
 ร่มร่ืน น่าอยู่

กองช่าง

๘ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์,เชิงเกษตรและเชิง
นิเวศน์

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์,เชิงเกษตร
และเชิงนิเวศน์

๑๒ หมู่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยว

เกิดรายได้กับ
ชุมชน

ส านักปลัด

๙ ปรับปรุงภมูิทัศน์รอบสระ
หนองเบบ หมู่ที่ ๑

เพื่อให้มีภมูิทัศน์น่า
อยูเ่ป็นสถานที่ออก

ก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจใน

ชุมชน

ปรับภมูิทัศน์รอบ
สระหนองเบบ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ๑ แห่ง ประชาชนมี
แหล่งพักผ่อน

หย่อนใจ

กองช่าง

๑๐ ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (ล่าน้่า
ห้วยทับทัน)

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่ดี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

ส านักงานปลัด

๑๑ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยวในต่าบลอีเซ 
การต่อแพ สร้างห้องน้่า ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

กิจกรรม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ กิจกรรม เศรษฐกิจใน
พื้นที่ดีขึน้

กองช่าง

๑๒ ปรับปรุงภมูิทัศน์รอบหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนมีภมูิ
ทัศน์น่าอยู่

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑๒ หมู่ ชุมชนน่าอยู่ ส านักงานปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



112

        เป้าหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๑๓ ปรับปรุงภมูิทัศน์ฝายโสก
กระแด้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลอี

เซ

จ านวนแหล่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ๑ แหล่ง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

กองช่าง

๑๔ ส่งเสริมลานพระใหญ่ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในต าบลอี
เซ

จ านวนแหล่ง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 1 แหล่ง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

กองช่าง

๑๕ โครงการต่อรถราง รถลาก 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

จ านวนรถ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ๒ คัน ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

กองช่าง

๑๖ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ล่าน้่าห้วยทับทัน

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 2 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้

ส านักงานปลัด

๑๗ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา
บ้านหนองฮู

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้สวยงาม

เป็นที่พักผ่อนของ
ประชาชน

สถานีสูบน้ าบ้าน
หนองฮู

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑ แห่ง มีภมูิทัศน์ที่
สวยงาม ร่มร่ืน

 น่าอยู่

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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    เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชี้วัด   
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564  
  (บาท)

    2565  
  (บาท)

๑ โครงการปั่นจักรยานสร้าง
สุขภาพ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใส่

ใจสุขภาพ

ต าบลอีเซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

๒ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่
สัมพันธอ์ าเภอโพธิศ์รีสุวรรณ

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี

ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ 
อบต.อีเซ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เกิด
ความสัมพันธ์
อันดีระหวา่ง
หน่วยงาน

กองการศึกษา

๓ โครงการการแข่งขันกีฬา
มวลชนต าบลอีเซ กีฬาปีใหม่
ต้านภยัยาเสพติด ปลอดภยั 
ปลอดเหล้า

เพื่อให้เยาวชนหัน
มาใส่ใจกับการออก
ก าลังกายไม่พึ่งพา

ยาเสพติด

ประชาชนต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

๔ โครงการสนับสนุนการจัดซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์ทางการกีฬาใน
ชุมชนตลอดจนส่งเสริมกีฬา 
นันทนาการในโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา และใช้
เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชน์

๑ คร้ัง/ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนชุมชนที่
ได้รับการ
สนับสนุน

ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกาย

กองการศึกษา

๕ (อุดหนุน)โครงการมหกรรม
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
"โพธิศ์รีสุวรรณเกมส์"

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สร้างความสามัคคี
ในท้องถิน่

เจ้าหน้าที่ท้องถิน่,
ประชาชนต่าบลอีเซ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนชุมชนที่
ได้รับการ
สนับสนุน

ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกาย

กองการศึกษา

รวม 55  โครงการ 43,428,000 43,428,000 43,428,000 43,428,000 43,428,000

งบประมาณ

๕.๓ การสนับสนุนงานดา้นการกีฬา และนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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       เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด    
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

    2565   
 (บาท)

๑ โครงการฝึกปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ชุมชน

เพื่อฝึกการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยในต าบล

อีเซ

๑๒ หมู่บ้าน 50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้อยา่ง
ทันท่วงที

ส านักปลัด

๒ โครงการต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

เพื่อปูองกันภัยและ
การให้บริการ

ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

จุดบริการประชาชน ๑ จุด ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - เทศกาลปีใหม่
  - เทศกาล
สงกรานต์

ประชาชนได้
พกัผ่อนในการเดิน
ทางไกล ช่วยลด

อุบัติเหตุ

ส านักปลัด

๓ โครงการบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 
(๑๖๖๙) ศูนยก์ู้ชีพ อบต.อีเซ

เพื่อให้บริการ
ประชาชนด้าน

การแพทยฉ์ุกเฉิน

ศูนยก์็ชีพ อบต.อีเซ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ผู้รับบริการ

ลดอัตราการ
บาดเจ็บรุนแรง

และสามารถน าส่ง
ผู้ปุวยเจ็บได้

ทันเวลา

ส านักปลัด

๖. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
๖.๑ การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๒ การเสรมิสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แบบ ผ. 02 
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       เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด    
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

    2565   
 (บาท)

๔ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยต าบลอีเซ

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น

ต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนสามารถ
พงึพาตนเองได้ 
เมื่อประสบภัย

ส านักปลัด

๕ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนต าบลอีเซ

เพื่อให้อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนต าบลอีเซ มี
สมรรถภาพและมี
ความพร้อมในการ

ปฏิบัติหน้าที่

อปพร. ๑๒ หมู่บ้าน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน อปพร.ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ต าบลอีเซมีความ
พร้อมในการ
ปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส านักปลัด

๖ โครงการปูองกันดูแลรักษาพทิักษ์
ปุาชุมชน

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ

ในองค์กร

วสัดุ อุปกรณ์และ
ส่ิงจ าเป็นในการบริการ

ประชาชน

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ผู้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว

ส านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง,
กองการศึกษา,
กองสวสัดิการ

๗ โครงการติดต้ังปูายจราจรและ
ปูายสัญลักษณ์ในพื้นที่ต าบลอีเซ

เพื่อแสดงสัญลักษณ์
การจราจร

ปูายจราจรในพื้นที่
ต าบลอีเซ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนปูาย
จราจร

อุบัติเหตุในพื้นที่
ลดลง

กองช่าง

๘ โครงการจัดซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การปูองกันที่พร้อม

ใช้งานและมี
ประสิทธภิาพ

๑๒ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนอุปกรณ์
ที่ดีพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

การท างาน

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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        เปา้หมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด    
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

    2565   
 (บาท)

๙ โครงการแก้ปัญหาการขับขี่ผิดกฎ
จราจร

เพื่อส่งเสริมการขับขี่
ให้เกิดความ

ปลอดภัย ลดปัญหา
การรบกวนชุมชน 
เช่น รถแต่ง, รถแข่ง

 ฯลฯ

๑๒ หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ลดการเกิด
อุบัติเหตุในชุมชน

ส านักปลัด

๑๐ โครงการฝึกจัดต้ังอาสาสมัคร อป
พร. ต าบลอีเซ

เพื่อฝึกอบรมจัดต้ัง 
อปพร. ต าบลอีเซ 
ให้มีความพร้อมใน
การปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่

ร้อยละ ๒ ของประชากร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

มากขึ้น

ส านักปลัด

๑๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การจัดการภัยธรรมชาติ

เพื่อฝึกการจัดการ
ภัยธรรมชาติ ให้
เจ้าหน้าที่และ

ประชาชนมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

มีชุดปฏิบัติงานปูองกัน
ภัยธรรมชาติ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ร้อยละ ๒

มีชุดปฏิบัติงาน
ปูองกันภัย
ธรรมชาติ

ส านักปลัด

๑๒ ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณ

จุดเส่ียง บ้านอีเซ ม.๕, ม.๗)
เพื่อให้ประชาชน

เกิดความปลอดภัย
จากการใช้สัญจร

จ านวนไฟกระพริบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๒ จุด ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

มากขึ้น

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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        เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด    
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

    2565   
 (บาท)

๑ โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับ
ฟงัปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนต าบลอีเซ

เพื่อรับฟงัปัญหา
และความต้องการ

ของประชาชน

ต าบลอีเซ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ปัญหาได้รับการ
แก้ไข

ส านักปลัด

๒ โครงการส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมตาม
ระบอบประชาธปิไตย

เพื่อส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของ

ประชาชนในการ
แสดงออก

ต าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพในการ

แสดงออก

ส านักปลัด

๓ โครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม และการท า
กิจกรรมเสริมสร้าง

ความรักความสามัคคี

ต าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน มี
ความเข้าใจซ่ึงกัน

และกัน

ส านักปลัด

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ
จัดการการเลือกต้ัง

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนได้ออกไป
ใช้สิทธกิารเลือกต้ัง

และเตรียมการ
เลือกต้ังในระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติ

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเลือกต้ัง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ งบประมาณ ประชาชนได้ใช้
สิทธใินการเลือกต้ัง

ส านักปลัด

๖.๒ การส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรภีาพของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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        เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด    
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

    2565   
 (บาท)

๕ โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นและ

ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

จ านวนกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีความรู้
และรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

ส านักปลัด

๖ โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น อบต.อีเซ

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

จ านวนกิจกรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้เข้ารับการอบรม
ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการ
ปูองกัน

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

ส านักปลัด

๗ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และร่วมใน
การพฒันาท้องถิ่น

ของตนเอง

ประชาชน และตัวแทน
กลุ่มต่างๆ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พฒันาท้องถิ่น

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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         เปา้หมาย        
 (ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด    
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

    2565   
 (บาท)

๑ โครงการฝึกอบรมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
และสถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในชุมชน

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ปัญหายาเสพติด
ในชุมชนลดลง

ส านักปลัด

๒ โครงการเยาวชนต้นแบบ (ส่งเสริม
คนดี)

เพื่อจัดกิจกรรมให้
เยาวชนได้แสดงออก
ในทางที่เหมาะสม

เยาวชนต าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกิดชุมชนเข้มแข็ง 
เยาวชนช่วยเหลือ
แนะน าซ่ึงกันและ

กัน

ส านักปลัด

๓ โครงการอบรมผู้น าสัมมาชีพเพื่อ
สร้างวทิยากรชุมชน

เพื่อจัดการฝึกอบรม
ผู้น าสัมมาชีพเพื่อ

สร้างวทิยากรชุมชน

หมู่ละ ๑ คน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๒ คน เกิดวทิยากรใน
ชุมชน

ส านักปลัด

๔ โครงการด าเนินการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
และเยาวชนในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ประชาชนและเยาวชน
ต าบลอีเซ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีความรู้
สามารถปฏิบัติตน
ให้ห่างไกลยาเสพ

ติดได้

ส านักปลัด

๕ (อุดหนุน)โครงการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อด่าเนินการ

ปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดใน

พื้นที่

ประชาชนต่าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีความรู้
สามารถปฏิบัติตน
ให้ห่างไกลยาเสพ

ติดได้

ส านักปลัด

๖ (อุดหนุน)โครงการปูองกัน เฝูา

ระวงั และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จังหวดัศรีสะเกษ

เพื่อส่งเสริมการ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในพื้นที่

จ่านวน ๑๒ หมู่ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด

ส านักปลัด

งบประมาณ

๖.๓ การพัฒนาการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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       เปา้หมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด    
 (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

    2565   
 (บาท)

๑ โครงการพฒันาชุมชนท้องถิ่นน่า
อยูเ่พื่อการขับเคล่ือนเครือข่าย
ต าบลสุขภาวะ

เพื่อให้ได้ข้อมูลของ
แหล่ง หรือกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในชุมชน

ต าบลอีเซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชานสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้

อยา่งยัง่ยนื

ส านักปลัด

๒ โครงการรณรงค์ปลอดเหล้าใน
งานศพ งานบุญ ฯลฯ

เพื่อให้ประชาชนรู้ถึง
โทษของการด่ืมสุรา
และช่วยส่งเสริมงาน
บุญปลอดเหล้า

ต าบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนชุมชนที่
ร่วมกิจกรรม

ชุมชนมีความสุข
มากขึ้น

ส านักปลัด

๓ โครงการจัดอบรมเยาวชน สาน
สามัคคีต าบลอีเซ

เพื่อจัดการฝึกอบรม
เข้าค่ายให้เยาวชน
เกิดความรักสามัคคี
ในชุมชน

เยาวชนต าบลอีเซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวผู้เข้าร่วม
โครงการ

ลดปัญหาเยาวชน
ในต าบลอีเซ

ส านักปลัด

๔ โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ต าบลอีเซ

เพื่อให้ความรู้ในการ
จ าหน่ายเร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และโทษ
ของการด่ืม

ต าบลอีเซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวผู้เข้าร่วม
โครงการ

ชุมชนมีความสุข
มากขึ้น

ส านักปลัด

รวม 29  โครงการ 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
๖.๔ การสรา้งความเข้มแข็งแก่ชุมชน

งบประมาณ
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       เป้าหมาย          
 (ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชีว้ดั   
  (KPI)

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ โครงการสนับสนุนนโยบาย
ส าคัญของรัฐ กระทรวง ทบวง 
กรม

เพื่อให้การ
ด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐ
เป็นไปอยา่ง
เรียบร้อย

การด าเนินการตาม
หนังสือส่ังการ

50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
กจิกรรมที่ได้
ด าเนินการ

สามารถ
ตอบสนอง

นโยบายของ
รัฐบาลได้อยา่ง

ทันท่วงที

ส านักปลัด

๒ โครงการเทิดทูลและธ ารงไว้ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติ การจดั
งานวันรัฐพิธี วันส าคัญของชาติ
 ศาสนา พระมหากษัตริย์

เพื่อร่วมแสดง
ความจงรักภักดี
และส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
อเีซ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ได้แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี
และส านึกใน

พระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านักปลัด

๓ โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อ
ปูองกนัและบรรเทาปัญหาภัย
แล้ง

เพื่อส่งเสริมการ
สร้างฝายชะลอน้ า

ฝายชะลอน้ าที่ดี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร

กองช่าง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดั ที ่๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลอีเซ
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่๔ การเสริมสร้างความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๗. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๗.๑ การพัฒนางานบริหารจัดการและการด าเนินตามนโยบายรัฐบาล
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ. 02 



122

       เป้าหมาย          
 (ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชีว้ดั   
  (KPI)

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

   2565   
(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๔ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร
(อนิเตอร์เน็ตต าบล)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับขอ้มูล

ขา่วสารที่รวดเร็ว
 มีประสิทธิภาพ

๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ใช้งาน ประชาชนได้รับ
ขอ้มูลขา่วสารที่

รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์

ส านักปลัด

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน 
พนักงานจา้ง ผู้น าชุมชน 
ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงาน พนักงานจา้ง 

ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการพัฒนา 

และผู้สังเกตการณ์

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ต าบลอเีซได้
แนวทางการ

พัฒนาที่
หลากหลายและ

ยั่งยนื

ส านักปลัด

๖ โครงการปรับสภาพแวดล้อม
และส่ิงอ านวยความสะดวกของ
ประชาชนให้เหมาะสมปลอดภัย

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

วัสดุ อปุกรณ์และ
ส่ิงจ าเป็นในการบริการ

ประชาชน

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการด้วย
ความสะดวก

รวดเร็ว

ส านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง,กอง
การศึกษา,กอง

สวัสดิการ

๗ โครงการส่งเสริมขดี
ความสามารถให้บุคลากร อบต.

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กบับุคลากร

การฝึกอบรมเจา้หน้าที่
ท้องถิ่น

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เขา้
ฝึกอบรม

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เขา้ใจและมี

ประสิทธิภาพ
การท างาน

เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง,กอง
การศึกษา,กอง

สวัสดิการ
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       เป้าหมาย          
 (ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชีว้ดั   
  (KPI)

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

   2565   
(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๘ โครงการจา่ยเงินเพื่อประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้ง

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่

ผู้ปฏิบัติงานกบั
องค์กร

ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า และ

พนักงานจา้ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน

กบัองค์กร

ส านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง,กอง
การศึกษา,กอง

สวัสดิการ

๙ โครงการจดัท าแผนที่ภาษี เพื่อให้การ
จดัเกบ็ภาษีมี
ประสิทธิภาพ

พื้นที่ต าบลอเีซ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แผนที่ภาษี การจดัเกบ็มี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

๑๐ โครงการประเมินผล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพื่อประเมินผล
การด าเนินงาน

ขององค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
อเีซ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจ

ได้ปรับปรุงการ
บริการให้
สามารถ

ตอบสนองความ
ต้องการของ

ประชาชนได้ดีขึ้น

ส านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง,กอง
การศึกษา,กอง

สวัสดิการ

๑๑ โครงการซ้ือที่ดินเพื่อขยายพื้นที่
 อบต.อเีซ

เพื่อจดัที่ดินใน
การพัฒนา

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

อนาคต

ที่ดินทิศตะวันตก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ขนาดที่ดิน (ไร่) ได้ขยายพื้นที่ 
อบต.อเีซ เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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       เป้าหมาย          
 (ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชีว้ดั   
  (KPI)

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

   2565   
(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒ โครงการ อบต.สัญจร เพื่อออก
ให้บริการ

ประชาชนในงาน
ตามหน้าที่ และ
รับฟังปัญหา
ความต้องการ

ประชาชน

จ านวน ๑๒ หมู่ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การติดต่อ
ราชการ

ส านักปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง,กอง
การศึกษา,กอง

สวัสดิการ

๑๓ โครงการกจิกรรมอนัเนือ่งใน
โอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติ
ไทย

เพื่อจดักจิกรรม
ในโอกาส

ครบรอบ ๑๐๐ ปี
 ธงชาติไทย

กจิกรรมในโอกาส
ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธง

ชาติไทย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ได้ร่วมกจิกรรม
ในโอกาส

ครบรอบ ๑๐๐ 
ปี ธงชาติไทย

ส านักปลัด

๑๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

เพื่อให้การ
จดัเกบ็มี

ประสิทธิภาพ

จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑ การจดัเกบ็
รายได้เพิ่มขึ้น

กองคลัง

๑๕ รณรงค์รักษาความสะอาด
ห้องน้ า ห้องส้วมสาธารณะ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อรณรงค์ให้
พื้นที่สาธารณะ 
มีความสะอาดน่า

อยู่

จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑ พื้นที่มีความ
สะอาด ผู้ใช้พึง

พอใจ

ส านักงานปลัด
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       เป้าหมาย          
 (ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชีว้ดั   
  (KPI)

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

   2565   
(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๖ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กมุารี

จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๒ ได้อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอนั

เนือ่งมาจาก
พระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กมุารี

ส านักงานปลัด

๑๗ โครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการ
ส่งผู้เชี่ยวชาญให้
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

จ านวนกจิกรรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ กจิกรรม เกดิการพัฒนา
ในการบริหาร
จดัการองค์กร

ส านักงานปลัด

๑๘ โครงการร้านค้าสวัสดิการ 
อบต.อเีซ

เพื่อส่งเสริม
ร้านค้าสวัสดิการ

 อบต.อเีซ

ร้านค้าสวัสดิการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 แห่ง ประชาชนมี
พื้นที่จ าหน่าย
สินค้าเพิ่มขึ้น

ส านักงานปลัด

๑๙ โครงการบริหารจดัการองค์กร 
โปร่งใสตรวจสอบได้

เพื่อให้แนวทาง
ในการบริหาร
องค์กรที่ดี 
ตรวจสอบได้

กจิกรรมการบริหาร
จดัการองค์กร

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 กจิกรรม การพัฒนา
โปร่งใส

ตรวจสอบได้

ส านักงานปลัด
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       เป้าหมาย          
 (ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชีว้ดั   
  (KPI)

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

   2565   
(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๒๐ (อดุหนุน)โครงการจดังาน "วัน

ปิยมหาราช"

เพื่อสนับสนุน

กจิกรรม "วันปิย

มหาราช"

ประชาชนต่าบลอเีซ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ่านวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ประชาชนได้

ร่วมกจิกรรม

เฉลิมพระเกยีรติ

ส่านักปลัด

๒๑ (อดุหนุน)โครงการจดังานวัน

เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนาง

เจา้พระบรมราชินีนาถ

เพื่อสนับสนุน

กจิกรรมวันเฉลิม

พระเกยีรติ

สมเด็จพระนาง

เจา้

พระบรมราชินีนาถ

ประชาชนต่าบลอเีซ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ่านวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ประชาชนได้

ร่วมกจิกรรม

เฉลิมพระเกยีรติ

ส่านักปลัด

๒๒ (อดุหนุน)โครงการจดังานวัน

เฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

เพื่อสนับสนุน

กจิกรรมวันเฉลิม

พระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว

ประชาชนต่าบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ่านวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ประชาชนได้

ร่วมกจิกรรม

เฉลิมพระเกยีรติ

ส่านักปลัด
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       เป้าหมาย          
 (ผลผลิตของโครงการ)

      ตวัชีว้ดั   
  (KPI)

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561   
(บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563   
 (บาท)

    2564   
 (บาท)

   2565   
(บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๒๓ (อดุหนุน)โครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนได้

อยา่งทันท่วงที 

และกลับคืนสู่

สภาวะเดิมโดยเร็ว

จ่านวน ๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ่านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ

ความช่วยเหลือ

อยา่งทันท่วงที

ส่านักปลัด

รวม 23  โครงการ 4,380,000 4,380,000 4,380,000 4,380,000 4,380,000
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วงงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภทถนนคอนกรีต

๑ กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านพระ หมู่ที่ 2 ถงึ
บ้านห่องเปือย หมู่ที่ 8 (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. กว้าง ๕ 
เมตร ยาว 7๐๐ เมตร

 หนา 0.15 เมตร

2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒ กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านพระ หมู่ที่ 2 ถงึ
บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนน คสล. กว้าง ๕ 
เมตร ยาว 7๐๐ เมตร

 หนา 0.15 เมตร

2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านตะวันตกหมู่บ้านไป
ปุาช้าถงึโสกกระแด้ง (หมู่ที่ ๕)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง ๕ เมตร 
ยาว   ๑,๐00 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๔ กอ่สร้างถนน คสล. สามแยกถนนลาดยาง ไป
บ้านบุ่งเบา (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนน คสล. 
หนาเฉล่ีย 0.๑๕ 

เมตร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบรหิารสว่นต าบลอีเซ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
แบบ ผ. 02/1 



128
๕ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองจมะไปถงึ

วัดปุาเวฬุวัน พร้อมวางท่อ (หมู่ที่ ๑๐)
เพื่อให้การสัญจรไป

มาสะดวกยิง่ขึน้
กอ่สร้างถนน คสล. 
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

พร้อมวางท่อ

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง
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ประเภทถนนลาดยาง

     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ กอ่สร้างถนนลาดยาง ม.1 ถงึสะพานเฉลิมพระ
เกยีรติ (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนลาดยาง กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๔,๕๐๐ 

เมตร

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๒ กอ่สร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตจากแยกเอก
มัย ถงึบ้านพระ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนลาดยาง กว้าง ๕
 เมตร ยาว 1,6๐๐ 

เมตร

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๓ กอ่สร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตเส้น ร.ร.เบญจ
คามฯ ถงึอ่างบ้านพระ (หมู่ที่ ๗)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนลาดยาง กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๒,๕๐๐ 

เมตร

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๔ ถนนลาดยางจากส่ีแยกคอกหมูไปหนองบัว      
(หมู่ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนลาดยาง 
ระยะทาง ๒,๐๐๐ 

เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๕ ถนนลาดยางจากหน้าวัดปุาไปอ่าเภอบึงบูรพ์ (หมู่
ที่ ๙)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

กอ่สร้างถนนลาดยาง 
ระยะทาง ๑,๕๐๐ 

เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

๖ กอ่สร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตจากทางเขา้
บ้านโนนถงึบ้านน้อยดงเมือง (หมู่ที่ ๑๒)

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกยิง่ขึน้

ถนนลาดยาง กว้าง ๕
 เมตร ยาว ๑,๓๐๐ 

เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความยาวถนน การคมนาคม
สะดวกยิง่ขึน้

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วงงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ กอ่สร้างรางระบายน้า่แบบธนาคารน้า่ใต้ดินตาม

แนวถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ ถงึหมู่ที่ ๗ (หมู่ที่ ๗)
เพื่อให้ไม่เกดิน้ า
ท่วมขงัในชุมชน

รางระบายน้ า
ระยะทาง 1,400 

เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาว น้ าระบายได้ดีไม่
ท่วมขงั

กองช่าง

๒ ติดต้ังไฟส่องสว่างเส้นไปรัตนบุรี/เส้นไปบ้าน
หนองฮู (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้การสัญจร
เกดิความปลอดภัย

ไฟส่องสว่าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๓ ติดต้ังไฟส่องสว่างจากอ่างเกบ็น้า่บ้านพระไป

สะพานเฉลิมพระเกยีรติ (หมู่ที่ ๑๐)
เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดต้ังไฟส่องสว่าง
ระยะทาง ๑,๘๐๐ 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๔ ติดต้ังไฟส่องสว่างเส้นไปวัดปุาเวฬุวัน (หมู่ที่ ๑๐) เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดต้ังไฟส่องสว่าง 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ 

เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวนไฟส่อง
สว่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

๕ กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ เพื่อให้เด็กเกดิ
ความปลอดภัยใน

การศึกษา

อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กที่ดี

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ๑ แห่ง เด็กมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่

๑.2 การพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วงงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ประเภทการขุดลอก

๑ ขดุลอกหนองแสง (หมู่ที่ ๑) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

หนองแสง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๒ ขดุลอกห่องกอก (หมู่ที่ ๓) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

ห่องกอก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๓ ขดุลอกอ่างเกบ็น้า่โสกกระแด้งพร้อมปรับภูมิทัศน์
 (หมู่ที่ ๓)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

และที่พักผ่อน

โสกกระแด้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๔ ขดุลอกหนองหว้า (หมู่ที่ ๘) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

หนองหว้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๕ ขดุลอกหนองแสง (หมู่ที่ ๘) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

หนองแสง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๖ ขดุลอกคลองแฝก บ้านห่องเปือย (หมู่ที่ ๘) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

คลองแฝก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๗ ขดุลอกหนองบัว (หมู่ที่ ๙) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

หนองบัว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

๑.3 การพัฒนาแหล่งน ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ประเภทประปา

     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

1 กอ่สร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บริเวณหนอง
เบบ (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่

5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

2 กอ่สร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บริเวณ ร.ร.
เบญจคามฯ (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่

5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 5,030,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง

ประเภทขยายเขตส่งน้ า
     เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
    ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
   2561  

 (บาท)
    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564  
  (บาท)

   2565   
(บาท)

๑ ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า่เพื่อการเกษตร 
บ้านพระ (หมู่ที่ ๒)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
ขนาดกว้าง 0.05 

เมตร ลึก 0.05 เมตร
 ยาว ๒,๔๔๐ เมตร

3,544,000 3,544,000 3,544,000 3,544,000 3,544,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

๒ กอ่สร้างผนังกัน้น้า่จากหนองฮู ถงึ ห่องกอก (หมู่ที่
 ๓)

เพื่อปูองกนัตล่ิง
พังทลาย

พนังกัน้น้ า ระยะทาง
 1,500 เมตร

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

๓ ปรับปรุงระบบประปา บ้านอีเซ (หมู่ที่ ๕) เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งทั่วถงึ

ประปาที่ดี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง๔ โครงการกอ่สร้างถงัพักน้ า ๒ จดุ เพื่อให้ประชาชนมี

น้ าใช้อยา่งเพียงพอ
กอ่สร้างถงัพักน้ า ๒ 

จดุ หมู่ที่ ๖ บ้าน
หนองหนัก และหมู่ที่

 ๗ วัดบ้านแท่น

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งเพียงพอ

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

๕ กอ่สร้างสถานีสูบน้า่ด้วยไฟฟูาบ้านห่องเปือย 
(บริเวณท่าควาย) (หมู่ที่ ๘)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อยา่งเพียงพอ

สถานีสูบน้ า 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองช่างและ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

รวม 30  โครงการ 143,924,000 143,924,000 143,924,000 143,924,000 143,924,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ลงทุน เพื่อให้ชุมชนมีความ

พร้อมเมื่อเกดิภัย

รถดับเพลิง ๑ คัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองคลัง

๒ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ลงทุน เพื่อให้ประชาชนมีน้่า

เพียงพอในการ

อปุโภคและบริโภค

ซัมเมอร์ส ๔ ตัว ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๓ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ลงทุน เพื่อให้ประชาชนมี

น้่าด่ืมที่สะอาด

ปลอดภัย

เคร่ืองกรองน้่า ๒ ชุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองคลัง

๔ การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ลงทุน เพื่อให้ประชาชนมี

น้่าแข็งที่สะอาด

ปลอดภัย

เคร่ืองท่าน้่าแข็ง ๑ 

ชุด

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองคลัง

๕ การเกษตร ครุภัณฑ์ ลงทุน เพื่อผลิตปุ๋ยอดัเม็ดที่

มีคุณภาพ

เคร่ืองผลิตปุ๋ย

อดัเม็ดชีวภาพ ๑ 

เคร่ือง

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ กองคลัง

๖ การเกษตร ครุภัณฑ์ ลงทุน เพื่อให้ประชาชนมีน้่า

เพียงพอในการ

อปุโภคและบริโภค

เคร่ืองสูบน้่าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์

 ๑  ชุด

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กองคลัง

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารสว่นต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสวุรรณ จงัหวัดศรีสะเกษ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03 



เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารสว่นต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสวุรรณ จงัหวัดศรีสะเกษ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 03 

๗ การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ลงทุน เพื่อให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

กระจกโค้ง ๑๒ ชุด ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองคลัง



 
ภาคผนวก 

  



เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานราชการต าบลอีเซ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
เลขที่  109  หมู่ที่  5  ต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33120                               
โทร/โทรสาร ๐ ๔๕๘๒ ๖๑๐๕       
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอีเซ 
หมู่ที่  5  ต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33120                                                        
โทร -      
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฏร์วิทยา) 
หมู่ที่  9  ต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 
โทรศัพท ์08 7060 8193 
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 
หมู่ที่  8  ต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 
โทรศัพท์ 06 2162 1214 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๑     โทร 09 8331 9764 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2     โทร 08 7720 3257 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  3     โทร 08 5612 2479 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4     โทร 09 4501 1349 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  5     โทร 08 4719 4841 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  6     โทร 08 7378 2751 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  7     โทร 08 0484 2901 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  8     โทร 08 3263 9687 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  9     โทร 08 2866 7939 

ที่ท าการก านันต าบลอีเซ หมู่ที่  ๑0    โทร 08 1063 1625 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๑1     โทร 09 3419 0096 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๑2     โทร 08 7234 4101 

กู้ชีพกู้ภัย อบต.อีเซ      โทร 1669 / 045 826105 

รถดับเพลิง อบต.เสียว      โทร 0 4582 6050 

 



เบอร์โทรส่วนราชการอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

ที่ว่าการอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120 
โทรศัพท์ : 0 4560 4057 
สถานีต ารวจภูธรโพธิ์ศรีสวุรรณ  
ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  33120 
โทรศัพท์ : 0 4560 4052 - 3 
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ    
58 หมู่  5  ต าบลเสียว  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 
โทรศัพท์. 08 8590 4132 
เทศบาลต าบลโดด 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120  
โทรศัพท์ 045-604-123 โทรสาร 045-604-123 
เทศบาลต าบลผือใหญ ่
เทศบาลต าบลผือใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐ 
โทร. ๐-๔๕๘๒-๖๑๔๒  โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๑๔๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม้า 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองม้า อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120 
โทรศัพท์ 0-4560-4063  โทรสาร 0-4560-4063 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว 
เลขที่ 76 หมู่ 16 ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120                                 
โทร. 0 4582 6050 



 
 
 

    
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอเีซ 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕65)  

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  (เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2561)  ข้อ  ๒๔  องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อีเซ  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2/2562  เมื่อวันที่      
31  พฤษภาคม  ๒๕62  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕65)  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  และเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปีต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่      4    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62 

                                                            
                  (นายสุวรรณ  โสดา) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                     
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)                                                                                                                                                     

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  

ส่วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน                      

๑. ด้านกายภาพ          
    ๑.๑ ที่ตั้งของต าบล 

     ต าบลอีเซมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 11,600 ไร่ หรือประมาณ  17  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ห่างจากตัวอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณประมาณ  7  กิโลเมตร  
และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  39  กิโลเมตร (ทางรถยนต์ )  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบล
ข้างเคียง  ดังนี้     

ทิศเหนือ ติดเขต ต าบลเป๊าะ            อ าเภอบึงบูรพ์   
 ทิศใต ้  ติดเขต ต าบลตาโกน          อ าเภอเมืองจันทร์   
 ทิศตะวันออก ติดเขต ต าบลเสียว            อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ     
 ทิศตะวันตก ติดเขต ต าบลยางสว่าง       อ าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์   

ที่ตั้ง  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ตั้งอยู่เลขที่  109  หมู่ที่  5  ต าบลอีเซ  อ าเภอ        
โพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33120  โทร/โทรสาร ๐๔๕ ๘๒๖๑๐๕  
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศของต าบลอีเซ  มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน  และป่าไม้เบญจพรรณเหมาะ
ส าหรับท าเป็นพื้นที่ทางการเกษตร  การเลี้ยงสัตว์  และอุตสาหกรรม  มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ  ได้แก่  ล าน้ าห้วยทับ
ทัน  อ่างเก็บน้ าโสกกระแด้ง  อ่างเก็บน้ าหนองบัว  อ่างเก็บน้ าบ้านพระ  อ่างเก็บน้ าบ้านแสง 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลอีเซ  มีอากาศแห้งแล้ง        
 ฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย  15  องศาเซลเซียส  
 ฤดูร้อน  ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน  อากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย  39  องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน  ฝนเริ่มตกในช่วงเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน มักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือน   
กรกฎาคม – สิงหาคม  ปริมาณน้ าฝนตลอดปี  20 – 60  มิลลิเมตร 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ าดี  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  และมีพ้ืนที่บริเวณ
ลุ่มน้ าห้วยทับทันที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง  

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในภาพรวมของต าบลอีเซ แบ่งได้ดังนี้ 
ชื่อหมู่บ้าน บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน ระบบประปาส่วน

ภูมิภาค 
แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

บ้านน้อยดงเมือง - - √ - √ 
บ้านพระ √ - √ - √ 
บ้านหนองหนัก √ √ - - - 
บ้านหนองฮ ู √ √ √ - √ 

บ้านอีเซ - - √ - - 
บ้านแสง √ - - - - 
บ้านโนน √ √ √ - - 
ป้านแปะ √ √ √ - - 
บ้านหนองจมะ √ √ √ - √ 

บ้านห่องเปือย √ √ - - √ 

บ้านอรุณรังษี - - - - - 
บ้านอีเซใต ้ - √ - - - 

หมายเหตุ :   √  มีแหล่งน้ า   -  ไม่มีแหล่งน้ า   
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๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ป่าโนนใหญ่  เป็นป่าที่อยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย  อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
300 - 600 เมตร  ไม้ที่ส าคัญได้แก่  มะคาโมง  ยางนา  พยอม  ตะเคียนแดง  กระเบากลัก  และตาเสือ 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง         

๒.๑ เขตการปกครอง 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านปกครอง  ดังนี้ 

หมูท่ี ช่ือหมู่บา้น ผูป้กครอง ต าแหน่ง 
1 บ้านแสง นายสุวรรณ ผมภักดิ ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๑ 
2 บ้านพระ นายศุภวัฒน์  แขมค า ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๒ 
3 บ้านหนองฮู นายวิทยา โสดา ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๓ 
4 บ้านแปะ นายวิจารณ์   ธรรมวัตร ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๔ 
5 บ้านอีเซ นายก่าน เศรษศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๕ 
6 บ้านหนองหนัก นายยส แก้ววงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๖ 
7 บ้านอีเซใต้ นายสมาน อุตมี ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๗ 
8 บ้านห่องเปือย นายสุนทร งามศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๘ 
9 บ้านน้อยดงเมือง นายบุญรักษ์ บุญศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๙ 

10 บ้านหนองจมะ นายสมาน ขันติวงค์ ก านัน 
11 บ้านอรุณรังษี นายหมุน วงสุโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๑๑ 
12 บ้านโนน นายวุฒิพงษ์   แพงยา ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๑๒ 

 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  มีเขตเลือกตั้งจ านวน  ๑๒  เขต  มีหน่วยเลือกตั้ง  จ านวน  ๑๒  หน่วย
เลือกตั้ง  มีจ านวนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  12  คน (พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2562 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 ต าบลอีเซ  มีประชากรรวม จ านวน  2,998  คน  แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน  ๑,๔๖1  คน  เพศหญิง 
จ านวน  ๑,๕37  คน  โดยมีสถิติประชากรในช่วง  4  ปีที่ผ่านมาดังนี้ 
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ปี พ.ศ. หญิง ชาย รวม 
พ.ศ. 2559 1,539 1,470 3,009 
พ.ศ. 2560 1,541 1,469 3,010 
พ.ศ. 2561 1,525 1,476 3,001 
พ.ศ. 2562 1,537 1,461 2,998 

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี ต าบลอีเซ      
     จากตารางข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนประชากรต าบลอีเซย้อนหลัง  ๔  ปี  พบว่าจ านวนประชากรมี
แนวโน้มลดลง  และคาดการณ์ในอนาคตว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจ  ท าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงาน 

 ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

 
หมู่บ้าน 

 
ครัวเรือน 

 
ชาย 

 
หญิง 

ประชากรแยกตามช่วงอายุ 
เยาวชน ประชากร ผู้สูงอายุ  

รวม 
(คน) 

อายุต่ ากวา่ 18 
ปี 

อาย ุ18-60 ป ี อายุมากวา่ 60 
ปี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.1 บ้านแสง 70 175 168 34 28 107 92 34 48 343 
ม.2 บ้านพระ 62 140 131 32 23 93 88 15 20 271 
ม.3 บ้านหนองฮู 38 58 72 13 15 31 42 14 15 130 
ม.4 บ้านแปะ 81 169 167 30 28 111 108 28 31 336 
ม.5 บ้านอีเซ 83 114 158 14 24 79 98 21 36 272 
ม.6 บ้านหนอง
หนัก 

51 100 115 17 20 67 70 16 25 215 

ม.7 บ้านอีเซใต้ 69 141 141 31 22 88 79 22 40 282 
ม.8 บ้านห่อง
เปือย 

51 112 115 20 24 69 77 23 14 227 

ม.9 บ้านน้อยดง
เมือง 

88 136 164 22 23 97 109 17 32 300 

ม.10 บ้าน
หนองจมะ 

58 99 87 15 13 74 62 10 12 186 

ม.11 บ้านอรุณ
รังษี 

67 158 158 37 29 95 99 26 30 316 

ม.12 บ้านโนน 37 59 61 8 10 41 38 10 13 120 
รวม 

 
755 1,461 1,537 273 259 952 962 236 316 2,998 

532 1,914 552 
 

ที่มา : ส านักทะเบียนอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒2  มีนาคม  ๒๕62 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา  การศึกษาในเขตต าบลอีเซประกอบด้วยสถานศึกษา  ดังนี้ 

4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ 
 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์    

ชื่อโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ปฐมวัย 
(คน) 

อนุบาล  
(คน) 

ป.1 
(คน) 

 ป.2 
(คน) 

 ป.3 
(คน) 

 ป.4 
(คน) 

 ป.5 
(คน) 

 ป.6 
(คน) 

 ม.๑ 
(คน) 
 

ม.๒ 
(คน) 

ม.๓ 
(คน) 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

เบญจคามวิทยา
ประชาสรรค์ 

- 16 9 11 11 15 ๗ 15 - - - ๘4 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ตั้ง: หมู่ที่  8  ต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 
โทรศัพท์: 06 2162 1214 
4.1.2 โรงเรียนขยายโอกาสกระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง ได้แก่                 
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) 

ชื่อโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ปฐมวัย 
(คน) 

อนุบาล  
(คน) 

ป.1 
(คน) 

 ป.2 
(คน) 

 ป.3 
(คน) 

 ป.4 
(คน) 

 ป.5 
(คน) 

 ป.6 
(คน) 

 ม.๑ 
(คน) 
 

ม.๒ 
(คน) 

ม.๓ 
(คน) 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์
วิทยา) 

- 25 6 13 8 12 8 8 10 16 21 127 

ผู้บริหารสถานศึกษา  นายเสน่ห์  ชนะงาม   
ที่ตั้ง:  หมู่ที่  9  ต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  33120 
โทรศัพท์:  08 7060 8193 
4.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  3  แห่ง  ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ปฐมวัย 
(คน) 

อนุบาล  
(คน) 

ป.1 
(คน) 

 ป.2 
(คน) 

 ป.3 
(คน) 

 ป.4 
(คน) 

 ป.5 
(คน) 

 ป.6 
(คน) 

 ม.๑ 
(คน) 
 

ม.๒ 
(คน) 

ม.๓ 
(คน) 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอีเซ 

๒5 - - - - - - - - - - ๒5 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดป่าเจริญธรรม 

18 - - - - - - - - - - 18 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเบญจคาม 

27 - - - - - - - - - - 27 

รวม ๗0 - - - - - - - - - - 70 
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๔.๒ สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1  แห่ง  ได้แก่ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอีเซ  ที่ตั้ง  บ้านอีเซ  หมู่ที่  5  ต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรี

สุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ   
              -  ตู้ยาประจ าหมู่บ้าน  12  แห่ง  

 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 
  -  จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  จ านวน  64  คน 

 ๔.๓ อาชญากรรม 
ต าบลอีเซมีการป้องกันอาชญากรรม  และมีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน  วัตถุประสงค์

เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และสอดส่องดูแลให้ต าบลปลอดจากยาเสพติด  
และยังมีอาสาสมัครต่าง ๆ ดังนี้ 

         -  สายตรวจประจ าต าบลอีเซ  5  คน                           
                    -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน  67   คน  
        -  ป้อมยาม อปพร.  ประจ าต าบล  1  แห่ง      
  -  มีราษฎรอาสาสมัครต ารวจบ้าน  จ านวน  27  คน 

 ๔.๔ ยาเสพติด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ได้จัดท าแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลอีเซ  
โดยในระยะแรกได้ด าเนินการเพ่ือเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กละเยาวชนเพ่ือไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด  ในด้านการป้องกันได้ด าเนินการจัดหากล้องวงจรปิด  CCTV  เพ่ือติดตั้งในชุมชน  จ านวน  1  แห่ง  
เพ่ือเป็นการป้องกันการลักลอบกระท าผิด  และการขนส่งยาเสพติดในพ้ืนที่  ด้านการฟ้ืนฟูส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครองน าเยาวชนที่สมัครใจเข้ารับการฟื้นฟูและบ าบัดยาเสพติด 

 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

  - ต าบลอีเซ  มีอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  ๑  แห่ง   

  - มีผู้สูงอายุ  จ านวน  ๕52  คน 

  - มีผู้พิการ   จ านวน  ๑47  คน 

  - ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน     ๓  คน 

การด าเนินการสงเคราะห์ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอีเซ  รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การ
ส่งเสริม  สวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน  การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

 

 

 



7 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

ต าบลอีเซมีเส้นทางคมนาคมทางบกเส้นหลักที่เชื่อมผ่าน  ดังนี้ 

-  ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๗๖  ถนนลาดยาง  กว้าง  8  เมตร  เชื่อมระหว่างอ าเภอรัตนบุรี       
จังหวัดสุรินทร์  ผ่านต าบลอีเซ  ไปยัง  จังหวัดศรีสะเกษ                         
-  ทางหลวงชนบทหมายเลข  ๓๐๐๕  ถนนลาดยาง  กว้าง  8  เมตร  เชื่อมระหว่างอ าเภอบึงบูรพ์    
ผ่านต าบลอีเซ  ไปยัง  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ                    
-  ถนนคอนกรีต    จ านวน  4  สาย                          
-  ถนนลูกรัง  จ านวน  5  สาย 

๕.๒ การไฟฟ้า 

ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100  ของพ้ืนที่  โดยมีไฟฟ้าให้บริการครบทั้ง    
1๒  หมู่บ้าน 

๕.๓ การประปา 

ปัจจุบันต าบลอีเซมีการใช้ประปา  ประมาณร้อยละ  ๘๕  ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดของต าบลอีเซ  
โดยหมู่บ้านที่มปีระปาหมู่บ้านจ านวน  ๗  หมู่บ้าน  ดังนี้  บ้านพระ  หมู่ที่  2  บ้านหนองฮู  หมู่ที่  3  บ้านแปะ  
หมู่ที่  4  บ้านอีเซ  หมู่ที่  ๕  บ้านน้อยดงเมือง  หมู่ที่  ๙  บ้านหนองจมะ  หมู่ที่  ๑๐  และบ้านโนน  หมู่ที่  ๑๒ 

๕.๔ โทรศัพท์ 

-  โทรศัพท์สาธารณะไม่มี  -  การติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  โทร. ๐ ๔๕๘๒ ๖๑๐๕  กู้ชีพ/
ฉุกเฉิน  ๑๖๖๙ 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- รหัสไปรษณีย์ต าบลอีเซ  รหัส  33120                               
- หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  12  แห่ง   

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก  และมีอาชีพเสริม  คือ  ค้าขาย  รับจ้าง  ช่าง  
เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ  รายได้ส าหรับใช้จ่ายในครัวเรือนได้มาจากการขายพืชผลทางการเกษตรและรับจ้าง  ค้าขาย  
โดยแยกได้ ดังนี้ 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน อบต.อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรสีะเกษ 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) 
ครัวเรือน  

(ครัวเรือน) 
พื้นที่ (ไร่) 

บ้านน้อยดงเมือง 141 155 78 987.00 

บ้านพระ 130 144 49 590.00 

บ้านหนองหนัก 106 113 47 450.00 

บ้านหนองฮู 57 66 35 380.00 

บ้านอีเซ 119 160 72 620.00 

บ้านแสง 149 160 56 750.00 

บ้านโนน 56 62 31 320.00 

ป้านแปะ 167 176 78 720.00 

หนองจมะ 106 84 51 660.00 

ห่องเปือย 101 108 40 531.00 

อรุณรังษี 145 160 65 596.00 

อีเซใต้ 147 158 67 1,125.00 

สรุปรวม 1,424 1,546 669 7,729 

 ประเภทของการท าการเกษตร (ท านา) 

 
อบต.อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

จ านวน
ครัวเรือน  

(ครัวเรือน) 

จ านวน
ไร่ (ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  
(กก./
ไร่) 

ต้นทุน
เฉลี่ย  

(บาท./
ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย  

(บาท./
ไร่) 

จ านวน
ครัวเรือน  

(ครัวเรือน) 

จ านวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(กก./ไร่) 

ต้นทุน
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย  

(บาท./ไร่) 

บ้านน้อยดง
เมือง 

0 0 0.00 0.00 48 987 450.00 2,400.00 4,770.00 

บ้านพระ 0 0 0.00 0.00 46 490 450.00 3,000.00 3,600.00 
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บ้านหนอง
หนัก 

0 0 0.00 0.00 47 450 370.00 2,325.00 3,325.00 

บ้านหนองฮ ู 0 0 0.00 0.00 32 350 400.00 1,200.00 4,000.00 

บ้านอีเซ 0 0 0.00 0.00 72 620 450.00 1,500.00 4,500.00 

บ้านแสง 0 0 0.00 0.00 0 750 560.00 1,200.00 5,500.00 

บ้านโนน 0 0 0.00 0.00 31 320 380.00 2,550.00 3,600.00 

ป้านแปะ 0 0 0.00 0.00 78 720 450.00 1,000.00 4,500.00 

หนองจมะ 0 0 0.00 0.00 37 233 0.00 0.00 0.00 

ห่องเปือย 0 0 0.00 0.00 40 488 450.00 1,450.00 4,500.00 

อรุณรังษ ี 0 0 0.00 0.00 59 500 1,200.00 1,200.00 4,000.00 

อีเซใต ้ 0 0 0.00 0.00 94 825 450.00 2,500.00 3,500.00 

สรุปรวม 0 0 - - 584 6,733 510.00 1,847.73 4,163.18 
 

 

ยางพารา 

บ้าน จ านวน
ครัวเรือน  

(ครัวเรือน) 

จ านวนไร่  
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก./ไร่)  

ต้นทุนเฉลี่ย  
(บาท./ไร่) 

ราคาขายเฉลี่ย  
(บาท./ไร่) 

อรุณรังษี 6 17 0 3,200.00 0 

บ้านอีเซ 1 15 2,400.00 3,200.00 36,000.00 

บ้านพระ 1 4 0 3,200.00 0 

หนองจมะ 17 283 0 3,200.00 0 

บ้านหนองฮู 4 35 0 3,200.00 0 

บ้านหนองหนัก 1 5 0 2,000.00 0 

บ้านแสง 4 30 240 3,000.00 3,600.00 

รวม 34 389 1,320.00 3,000.00 19,800.00 
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ประเภทของการท าการเกษตร (ท าไร่) 

  บ้าน จ านวนครัวเรือน     จ านวนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (ไร่) ต้นทุนเฉลี่ย บ/ไร่ ราคาขายเฉลี่ย บ/ไร่ 

อรุณรังษี 10 44 2,000.00 5,000.00 4,000.00 

บ้านอีเซ 5 30 2,300.00 1,700.00 4,800.00 

บ้านพระ 2 106 0 0 0 

หนองจมะ 13 44 2,000.00 2,600.00 4,000.00 

ป้านแปะ 4 10 2,000.00 1,000.00 4,000.00 

อีเซใต้ 10 30 2,000.00 2,000.00 4,000.00 

บ้านหนองฮู 17 111 2,000.00 2,000.00 4,000.00 

ห่องเปือย 4 10 2,000.00 2,000.00 4,000.00 

บ้านโนน 14 75 3,000.00 3,800.00 6,000.00 

บ้านหนองหนัก 2 85 2,000.00 1,200.00 4,000.00 

บ้านน้อยดงเมือง 13 56 4,000.00 2,600.00 8,000.00 

บ้านแสง 18 36 2,000.00 1,000.00 4,000.00 

สรุปรวม 112 637 2,300.00 2,263.64 4,618.18 
 

๖.๒ การประมง 

การประมงในต าบลอีเซ  ยังเป็นการท าการประมงเพ่ือการเลี้ยงชีพตามล าน้ าห้วยทับทันที่ไหลผ่าน
ทางด้านทิศตะวันตกของต าบลอีเซ  โดยมีการท าการประมง  เช่น  การวางลอบ  วางตาข่ายดักปลา  ทอดแห  
เป็นต้น 

๖.3 การปศุสัตว ์

สัตว์เศรษฐกิจที่มีการน ามาเลี้ยงในพ้ืนที่ต าบลอีเซ  เพ่ือใช้งานและเป็นอาหาร  สัตว์เศรษฐกิจมีทั้งสัตว์สี่
เท้า  เช่น  โคนม  โคกระบือ  วัวเนื้อ  สุกร  และสัตว์ปีก  เช่น  เป็ด  ไกเ่นื้อ  ไก่ไข ่ เป็นต้น 

๖.4 การบริการ           
  -  ร้านอาหาร        8        แห่ง  
  -  ร้านเสริมสวย      ๒   แห่ง  
  -  บ้านพัก รีสอร์ท     ๒ แห่ง 

๖.4 การท่องเที่ยว 

ลานพระใหญ่  ลานพระใหญ่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองฮู  หมู่ที่  3  ต าบลอีเซ  อ าเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีงาน “สืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ าห้วยทับทัน 
เชื่อมสัมพันธ์สุรินทร์-ศรีสะเกษ”  ซึ่งจะมีการแข่งขันเรือพาย  40  ฝีพาย  และกิจกรรมของคนลุ่มน้ า 
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ลองแพอีเซ-ท่าช้าง  เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ด าเนินการล่องแพ  พาเที่ยวชมทิวทัศน์ตามลุ่มน้ าห้วย
ทับทัน โดยรับผู้โดยสารได้ประมาณ  40 ราย/เที่ยว ตั้งอยู่ที่ บริเวณสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองฮู  หมู่ที่  3  
ต าบลอีเซ  อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

๖.4 อุตสาหกรรม  - ไม่มี 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 -  โรงสีข้าว      ๑๕ แห่ง 
 -  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด     ๑๙ แห่ง   
 -  ร้านซ่อมรถยนต์,รถจักรยานยนต์,เครื่องจักรกล  ๔ แห่ง 
 -  ปั๊มน้ ามันหลอด,แบบหัวจ่าย      ๔        แห่ง 
 -  ร้านรับเหมาก่อสร้าง     1 แห่ง 
 -  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง     2 แห่ง 
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 -  ร้านท าเส้นขนมจีน     ๑ แห่ง 
 -  ร้านผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์   1 แห่ง  
 -  ลานมันส าปะหลัง     ๑ แห่ง 

 

การรวมกลุ่มของประชาชนในต าบลอเีซ มีการรวมกลุ่มตามประเภทความสนใจ  ดังนี ้    
ล าดับที่ รายช่ือกลุ่ม หมู่บ้าน 

1 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 
2 กองทุน กข.คจ หมู่ที่ 1-12 
3 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต หมู่ที่ 1-12 
4 กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ที่ 1-12 
5 กลุ่มทอผ้าไหม                                                                                           หมู่ที่ 3,4,5,7,9,12 
6 กลุ่มผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมือง  หมู่ที่ 3,6,9,12 
7 กลุ่มปลาร้าอนามัย   หมู่ที่ 5  
8 กลุ่มเย็บถุงมือ                หมู่ที่ 9 
9 กลุ่มหอมแดง                                                        หมู่ที่ 11 

10 กลุ่มผู้ใช้น้ าบ้านพระ หมู่ที่  2 
11 กลุ่มผลิตน้ ายาล้างจาน                                          หมู่ที่  7 
12 กลุ่มเกษตรผสมผสาน                                          หมู่ที่  9 
13 กลุ่มเย็บถุงมือ หมู่ที่  9 

 6.8 แรงงาน  - ไม่มี 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอีเซส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดในพื้นที่จ านวน  4  แห่ง  และส านัก

สงฆจ์ านวน  2  แห่ง 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
                  เดือน 

          ประเพณี 
อ้าย ยี ่ สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบ

เอ็ด 
สิบ
สอง 

บุญข้าวกรรม             
บุญคุ้ม/กุม้ (บุญข้าวใหม่)             
บุญข้าวจี ่             
บุญพระเวช             
บุญสงกรานต ์             
บุญบูชาพระเพลิง(บุญบั้งไฟ)             
บุญช าฮะ             
บุญเข้าพรรษา             
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บุญข้าวประดับดิน             
บุญกินข้าวสาก             
บุญออกพรรษา             
บุญกฐิน             

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ต าบลอีเซมีภูมิปัญญาชาวบ้าน  ซึ่งเป็นองค์ความรู้และเทคนิคที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการ

ตัดสินใจ  ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ตามสาขา  ดังนี้  

สาขาคติ ความเชื่อ หลักปฏิบัติ (หมอดู/หมอมอ/หมอส่อง/หมอเสี่ยงทาย/อ่ืนๆ)  
 นายเขียง  เมืองแสน (บ้านพระ หมู่ที่ 2) มีความเชี่ยวชาญและงานเด่นเรื่องมีความสามารถในการ
ท านาย  การท านายเพ่ือรักษาโรคให้ถูกวิธีตามทางไสยศาสตร์  

สาขาประเพณี  พิธีกรรม (หมอขวัญ/หมอพร/หมอพราหมณ์/อ่ืนๆ)    
 อ.สังข์ทอง ภูมลา และผญ.สมาน อุตมี  มีความเชี่ยวชาญในการเป็นหมอพรามหมณ ์

กลุ่มร าวงย้อนยุค (บ้านอีเซ หมู่ที่ ๗) จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับชุมชน ให้ชุมชนสร้างกิจกรรมร่วมกัน 
สร้างความรักสมัครสมานสามัคคี  เด็ก เยาวชน  นางเฉลียว  วงค์สุโพธิ์  มีความเชียวชาญ หมอล า,สรภัญญะ
,ผญาร าวงร าอ้อ          
 กลุ่มร าอ้อ (บ้านแสง หมู่ที่ ๑) เป็นการสืบสานจารีตประเพณีและความเชื่อทางด้านจิตใจ  จากบรรพ
บุรุษได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน  แสดงออกถึงการสืบทอดจากบรรพบุรุษถ่ายทอดของรักษาซึ่งเป็นความเชื่ อ
ด้านจิตใจ 

สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน (สมุนไพร/หมอเป่า/การนวดจับเส้น/อื่นๆ) 
กลุ่มนวดแผนไทยและสมุนไพรแพทย์ทางเลือก (บ้านโนน หมู่ที่ 12) ให้บริการนวดแผนไทย  แพทย์

ทางเลือกสมุนไพร  นางไข่ กลิ่นเกสร (บ้านหนองจมะ หมู่ที่ ๑๐) มีความเชี่ยวชาญและเรื่องเด่นในการนวด
แผนโบราณจับเส้น นายสายทอง อุตตะมี (บ้านห่องเปือย หมู่ที่ ๘) มีความเชี่ยวชาญในการด้านหมอพ้ืนบ้าน 

สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน (การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ การทอผ้า/ทอเสื่อ/การจักรสาน/อ่ืนๆ) 
กลุ่มยอมผ้ามะดันทับโคลน (บ้านหนองฮู หมู่ที่ ๓) จัดตั้งขึ้นโดย ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยพืชสวน

ศรีสะเกษกับโรงเรียนบ้านอีเซ เพื่อส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 
กลุ่มทอเสื่อ (บ้านแปะ หมู่ที ่๔) มีการจัดการงานและกิจกรรม สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน มี

การทอเสื่อเพ่ือใช้และน าไปจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน     
 กลุ่มเครือเถาวัลย์ (บ้านอีเซ หมู่ที่ ๕) มีความเชี่ยวชาญกิจกรรม/งานเด่น หรือเรื่องเด่นของทุนทางสังคม 
ผลิตเถาวัลย์เป็นสินค้า otop 

กลุ่มจักสาน (บ้านอีเซ หมู่ที่ ๗) ตะกร้าพลาสติกและกระติบข้าว สานกระติบ สานกระด้ง สานตะกร้า 
ทอผ้ามัดหมี่   

กลุ่มเย็บถุงมือ (บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ ๙) กิจกรรมและงานที่ท า เย็บถุงมือ   
 กลุ่มทอเสื่อ (บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ ๙) กิจกรรมและงานที่ท า ทอเสื่อจากต้นกก  
 สาขาการด ารงชีพ          
 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (บ้านหนองหนัก หมู่ที่ 6) มีความเชี่ยวชาญและเรื่องเด่น คือคัดเลือกพันธ์ข้าวเพ่ือ
จ าหน่ายและหาเมล็ดพันธ์ข้าวที่เหมาะสมกับพันธ์ข้าว  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ (บ้านอรุณรังสี หมู่ที่ ๑๑) มีความ
เชี่ยวชาญและเรื่องเด่นในด้านท าน้ าหมักชีวภาพ 
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7.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  - ผ้ายอมมะดันทับโคลน        
  - ถุงมือหนัง และกระสอบทรายจากเศษหนัง     
  - ข้าวกล้องงอก         
  - ตะกร้าพลาสติกและกระติบข้าว 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ         
 8.1 น้ า           
  -  ล าห้วยทับทัน                                           1         แห่ง                            
  -  หนองและอ่ืน ฯ                                         7         แห่ง 

  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น   
-  ฝาย        จ านวน      3 แห่ง 
-  บ่อโยก (บ่อบาดาล)     จ านวน       35 แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น                            จ านวน            68      แห่ง 
-  ประปา    จ านวน    7 แห่ง 
-  อ่างเก็บน้ า                           จ านวน            4       แห่ง 

ต าบลอีเซ  มีล าห้วยทับทันเป็นแม่น้ าที่ส าคัญเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในต าบล
ใกล้เคียงเกือบทุกชีวิตและเป็นแม่น้ าที่มีความส าคัญกับการเกษตร  ซึ่งท าให้ผลผลิตทางการเกษตรของต าบลอีเซ
เพ่ิมขึ้น  เช่น  การท านา  การปลูกพืช  ประมง  นอกจากนี้ยังมีป่าชุมชนโนนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  อยู่ใน
พ้ืนทีต่ าบลอีเซซึ่งเป็นพ้ืนที่ศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของประเทศ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

ห้วย/ล าธาร หนองน้ า/บึง 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

บ้านน้อยดงเมือง 0 1 0 1 0 0 0 0 
บ้านพระ 0 1 0 1 0 1 0 1 
บ้านหนองหนัก 0 0 0 0 0 1 0 0 
บ้านหนองฮู 0 1 0 1 0 1 0 1 
บ้านอีเซ 0 1 0 1 0 1 0 1 
บ้านแสง 0 0 0 0 0 1 0 1 
บ้านโนน 0 0 0 0 0 0 0 0 
บ้านแปะ 0 0 0 0 0 1 0 1 
หนองจมะ 0 1 0 1 0 1 0 1 
ห่องเปือย 0 1 0 1 0 1 0 1 
อรุณรังษี 0 0 0 0 0 0 0 0 
อีเซใต้ 0 1 0 1 0 0 0 0 
รวม 0 7 0 7 0 8 0 7 
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9. อื่นๆ 
 ศักยภาพของท้องถิ่น          

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

คณะผู้บริหาร    

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายสุวรรณ  โสดา นายก  อบต.อีเซ 08 1877 3320 

2 นายสุนทร  วงศ์ค าจันทร์ รองนายก  อบต.อีเซ 08 6255 3138 

3 นายบุญญรัตน์  ภูมลา รองนายก  อบต.อีเซ 09 2745 2689 

4 นายวิเชียร  บุญมา เลขานุการนายก  อบต.อีเซ 09 3478 3324 

 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  จ านวน    ๒๘   อัตรา   ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางสาวพยอม  จ าปาขีด ปลัด อบต. (บริหารท้องถิ่น ต้น) ปริญญาโท  

2 จ่าเอกสืบ  นามสว่าง รองปลัด อบต. (บริหารท้องถิ่น ต้น) ปริญญาโท 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

3                 -ว่าง- หัวหน้าส านักปลัด (อ านวยการ ต้น) - 

4 นางสาวโสภาจิตร  โคตรสมพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ปริญญาตรี 

5 นางสาวเรืองไร  อินทรากอง นักวิชาการเกษตรช านาญการ ปริญญาโท 

6 จ่าเอกประชาธิป  ถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปริญญาโท 

7 นายหาญณรงค์  สิงขรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ปริญญาตรี 
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8 นายสุระพงษ์  เพ็ชรินทร์ พนักงานสูบน้ า (ถ่ายโอน) มัธยมปลาย 

9 นางสาวรุจิราพร  สาแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปริญญาตรี 

10 นายสุชาติ  ก่ าเกลี้ยง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ปวส.(ช่างอุตสาฯ) 

11 นางสาวปวีณา  เศรษศรี นักการภารโรง ปริญญาตรี 

๑2 นายสอนพรรลาน  ทับแสง ยาม ป.๔ 

๑3 นางพรศรี  ไชยบุตร คนงานทั่วไป มัธยมปลาย 

 

กองคลัง 

14                  -ว่าง- ผู้อ านวยการกองคลัง - 

15 นางสาวฐิติพรรณ  ศิริพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ปริญญาตรี  

16 นางจิราภรณ์  แสงงาม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ ปริญญาโท 

๑7 นางสาวนันท์นภัส  ทางทอง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปริญญาตรี 

18 นางสาวรัตนาภรณ์  ผมภักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปวส.(บัญชี) 

19 นางสาวทิพวรรณ  บุญยืน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส.(บัญชี) 

 

กองช่าง   

20 นายชาญชัย  ส าราญจิตร์ ผอ.กองช่าง (อ านวยการ ต้น) ปริญญาตรี  

21 นายพีรเดช  ประดับสุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ปวส. 

22 นายศรชัย  เศรษศรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา ปวส.(ไฟฟ้า) 

 

กองการศึกษา 

23                 -ว่าง- ผอ.กองการศึกษา (อ านวยการ ต้น) - 

24 นางสาวปราณี  ไชยฮะนิจ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี 
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๒5 นางสาวศุภลักษณ์  ศรัทธานุ คร ู ปริญญาโท 

26 นางพัฒนา  บุตรสา คร ู ปริญญาตรี 

27 นางสาวขวัญณภัทร  ลุนลา ครผูู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 

28 นางอ าพร  ภูมิลา ครผูู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 

29 นายวรพล  แก้วมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาโท 

30 นางสาวบัวสอน  ทองค า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 

31 นางศิริขวัญ  สาธุ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 

32 นางวัลยาภรณ์  บุญเสริม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 

 

กองสวัสดิการสังคม 

33 นายอมร  ศรีสวัสดิ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม(อ านวยการ ต้น) ปริญญาโท 

34 นางสาวจุฬาพันธ์  ทรัพย์มาก นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ปริญญาตรี 

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ส าคัญ 

    -  รถก่ึงบรรทุก (ปิคอัพ 4 ประตู)   จ านวน  1  คัน 
    -  รถก่ึงบรรทุก (รถกู้ชีพ) (ปิคอัพตอนครึ่ง)   จ านวน  1  คัน 
    -  รถจักรยานยนต์      จ านวน  1  คัน 
    -  เครื่องขยายเสียง     จ านวน  1  ชุด    
    -  เครื่องพ่นหมอกควัน    จ านวน  ๑  เครื่อง 
    -  เครื่องตัดหญ้า     จ านวน  ๓  เครื่อง      
    -  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  18  ชุด 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ านวน  ๓  เครื่อง   
  -  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์     จ านวน  1  เครื่อง   
  -  เครื่องถ่ายเอกสาร    จ านวน  2  เครื่อง 
  -  โทรศัพท์                              จ านวน  1  เครื่อง 
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    -  โทรสาร      จ านวน  1  เครื่อง 
    -  เต็นท์      จ านวน  ๗  หลัง  
   -  เรือท้องแบบ (เครื่องยนต์หางยาว)  จ านวน  ๑  ล า 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายวีระศักดิ์  ภาษี ประธานสภา อบต. อีเซ 
2 นายยิ่งยง  หวานสับ รองประธานสภา อบต. อีเซ 

3 นายนิรันดร์ ภูมิลา เลขานุการสภา อบต.อีเซ 
4 นางพนมพร ดีใจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 

5 นายมัย พวงพันธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 

6 นางค า บุตรหมื่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
7 นางสาวประไพ วงค์สุโพธิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 

8 นางส าลี ไชยโคตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 

9 นายสมศักดิ์ ธานี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
10 นางบุญยืน ภักดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 

11 นางบุญธรรม มีบุญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 

12 นายเบ้า อนันตศิลป์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
13 นางสาวบุญสิตา อ่ิมใจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 

14 นายประดิษฐ์ เศรษศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
15 นางทิตยา พันพลู สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 

16 นายสมหมาย ธรรมวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 

17 นายสมชาย ไชยบุตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
18 นายสาลี ทองส าแดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 

19 นายวิเศษ เทียมใสย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 

20 นายบุญถิ่น คะเบ็นรัมย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 10 
21 นางณัฎฐา ชัยแสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 10 

22 นายบุญเลิศ สมบัติ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 
23 นายถาวร แพงยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
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กรอบโครงสร้างการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
 
 
 

  

 

 

 
 

  

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานปลัด 

- งานบริหารงานท่ัวไป             
- งานนโยบายและแผน                     
- งานกฎหมายและคด ี            
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
- งานส่งเสริมการเกษตร                     
- งานสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม                
- งานกิจการสภา อบต.                          
- งานบริหารงานบุคคล 

กองคลัง 

- งานการเงิน                                  
- งานบัญชี                                  
- งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้      
- งานทะเบียนทรัพย์สิน และ 
พัสดุ                                          
- งานบริหารงานท่ัวไป 

กองช่าง 

- งานก่อสร้าง                                 
- งานออกแบบและควบคุม
อาคาร                                          
- งานประสานสาธารณูปโภค            
- งานประสานสาธารณูปโภค            
- งานผังเมือง 

กองการศึกษา 

- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน              
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       
- งานนันทนาการ และกีฬา              
- งานศาสนา และวัฒนธรรม            
- งานการเงิน และบัญช ี

กองสวัสดิการสังคม 

- งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน                                        
- งานสังคมสงเคราะห์                      
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สตร ี
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ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

1. ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม   
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
   
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 
 
 
 
 



22 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 
(4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่ 
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ โลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ USA) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ USA) ต่อคนต่อปี 

3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
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4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( SocioEconomic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน การลงทุนใน

การวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้

และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานสนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขา
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การผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลาง

การด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศ

และต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของ
ประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถ
ของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจาก
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยานและอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิต ในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตร

แปรรูปที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือน
บ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับ  ที่จ าเป็นสาหรับการ
สร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการ
ของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจาก
กิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่ง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนา
ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโต ของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การก าหนดและจัดทากฎหมาย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
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ลงทุนอ่ืน ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงินและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
ให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่

แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้าง
ผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ใน
การด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้ คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ เพ่ือการเรียนรู้ 
 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ยกระดับ การบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือ
นารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญ กับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
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2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ ที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ 
 
3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 
1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบ

บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคก าหนดเป็น

นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 1) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ...... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
 
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมือง ตามระดับการพัฒนา 
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4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทาง
การค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน ในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน ระหว่างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคมากขึ้น 
 
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนนาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ การสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน เพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน ที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าใน
ระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจาเป็นและมูลค่า ในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนหรือสังคมที่ปราศจากขยะ (Zero Waste Society) ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น
การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า 
เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain)
ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
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ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่
การจัดการที่ยัง่ยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริม การวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่น และคดีที่ประชาชน
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือ ข่ายและ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที ่2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) 

วิสัยทัศน์ 
“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอม

มะลิคุณภาพด ี
2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้า

ชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์รวม 

1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป เพ่ิมช่องทางการตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์  (Logistics) ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจ านวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิ เป้าหมายรวม 4 ปี 
ร้อยละ 90 

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี 

3. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 4 ปี 

ร้อยละ 8 
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 
6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 

12 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป

ข้าวหอมมะลิคุณภาพด ี
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3. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจานวนแปลง/ฟาร์ม
ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ เป้าหมายรวม ร้อยละ 90 

2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 8 
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป้าหมายรวม ร้อยละ 12 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
3. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
4. สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
2. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป้าหมายรวม 4 ปีจังหวัด

ละ 4 แห่ง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า 
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าการลงทุน ในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 
4. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รองรับประชาคมอาเซียน 

ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมายรวม ร้อยละ 20 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมายรวม ร้อยละ 20 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า 
4. การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
6. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือแรงงาน เพ่ิมผลิตภาพแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 

 
แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2557 – 2560) (ฉบับทบทวนปี 2560) 
วิสัยทัศน์ 

“ประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า

เกษตร 
3. ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬาและเพ่ิมความร่มรื่นของพ้ืนที่สีเขียว 
4. สร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
5. บูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์รวม 
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2. ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะ มีพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่น ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมขึ้น 
4. ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อยและมีความม่ันคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเ             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ป                 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเ             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเ             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ังคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ วัสัยทัศน์ 

“อีเซน่าอยู่  ส่งเสริมความรู้  พัฒนาเศรษฐกิจ  ยกระดับชีวิตให้มีสุข” 

พันธกิจ (Missinon)         
  1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้กับประชาชน 
  2.  ส่งเสริมการศึกษา        
  3.  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
            
 4.  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น     
 5.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน       
 6.  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 7.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์    
 8.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม      
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินตาม      
นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา         
 1.  การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง       
 2.  การพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ     
 3.  การพัฒนาแหล่งน้ า 
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เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
พ.ศ.  

๒๕๖๑ 
พ.ศ.

๒๕๖๒ 
พ.ศ.   

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ.            

๒๕๖5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ครอบคลมุทั้งต าบล 

จ านวนโครงการที่
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมได้
มาตรฐาน 

๑๒ แห่ง ๑๒ แห่ง ๑๒ แห่ง ๑๒ แห่ง ๑๒ แห่ง จัดให้มีและ
บ ารุงรักษา
ทางบก  ทาง
น้ า  และ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานให้กับ
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา         
 1.  การพัฒนางานสวัสดิการสังคม        
 2.  การพัฒนางานการศึกษา        
 3.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
เป้าประสงค์      

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
พ.ศ.   

๒๕๖๑ 
พ.ศ.

๒๕๖๒ 
พ.ศ.   

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ.            

๒๕๖5 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑. ประชาชนมี
สุขภาพและ 
คุณภาพชีวิตที่ด ี
พึ่งพาตนเองได ้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

อัตราการเจ็บป่วย
และตายจากโรค
เรื้อรังของประชาชน
ในต าบลอีเซ ลดลง 

ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ < ร้อยละ ๑ ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
อนามัยที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

๒. เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ 

ร้อยละของผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
สูงกว่าร้อยละ 50 

>ร้อยละ ๕๐ >ร้อยละ 
๕๐ 

>ร้อยละ 
๕๐ 

>ร้อยละ 
๕๐ 

>ร้อยละ ๕๐ ส่งเสริม
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวทางการพัฒนา         
 1.  เพ่ิมศักยภาพการผลิตเกษตรกรรมหลักและการส่งเสริมเกษตร    
 2.  การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
พ.ศ.   

๒๕๖๑ 
พ.ศ.

๒๕๖๒ 
พ.ศ.   

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ.            

๒๕๖5 
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
๑. ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ > ร้อยละ ๔ ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

๒. ประชาชนได้รับ
การเพิ่มศักยภาพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับ
ประชาชน 

๒  
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒          
โครงการ/
กิจกรรม 

ส่งเสริมการใช้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น         

 แนวทางการพัฒนา         
 1.  การส่งเสริมท านุบ ารุงพุทธศาสนา       
 2.  การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 3.  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของคนในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์      

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
พ.ศ.   

๒๕๖๑ 
พ.ศ.

๒๕๖๒ 
พ.ศ.   

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ.            

๒๕๖5 
การพัฒนาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๑. ประชาชนได้ร่วม
ท านุบ ารุงพุทธ
ศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณ ี
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม      
 แนวทางการพัฒนา         
 1.  การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 2.  การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งธรรมชาติเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยว  
 3.  การสนับสนุนงานด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
พ.ศ.   

๒๕๖๑ 
พ.ศ.

๒๕๖๒ 
พ.ศ.   

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ.            

๒๕๖5 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อมมคีวาม
อุดมสมบรูณ์  

จ านวนกิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒            
โครงการ/
กิจกรรม 

ส่งเสริมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู ่และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย           

 แนวทางการพัฒนา         
 1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน           
 2.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
 4.  การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
พ.ศ.   

๒๕๖๑ 
พ.ศ.

๒๕๖๒ 
พ.ศ.   

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ.            

๒๕๖5 
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย 
๑. ประชาชนต าบล
อีเซมีความความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน  

ร้อยละการจับกุม 
ผู้กระท าผิดในคดี
แต่ละกลุ่มที่เกดิขึ้น 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเสพติด  ผู้
มีอิทธิพล 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การด าเนินตามนโยบาย         
 แนวทางการพัฒนา         
 1.  การพัฒนางานบริหารจัดการและการด าเนินตามนโยบายรัฐบาล 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
พ.ศ.   

๒๕๖๑ 
พ.ศ.

๒๕๖๒ 
พ.ศ.   

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
พ.ศ.            

๒๕๖5 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินตามนโยบาย 
๑. ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การรับบริการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

ระดับ ๖  ระดับ ๖  ระดับ ๖  ระดับ ๖     ระดับ ๖ จัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก  
ทางน้ า  และ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานให้กับ
ประชาชน 

 

 ๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น      
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์และแนวโน้มในการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดแข็ง  (Strengths: S) 
1. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
อีเซมีพ้ืนที่ไม่มาก ท าให้ง่ายแก่การบริหารจัดการ                   
2. ราษฎรในชุมชนมีการพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน 
๓. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
๔. พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีล าน้ าห้วยทับทันไหลผ่านท า
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. มีวัดเป็นศูนย์ร่วมจิตใจและการร่วมท ากิจกรรม
ของประชาชน 
 

จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซเป็นองค์กรขนาดเล็ก  
รายได้น้อยงบประมาณมีจ ากัด 
๒. พนักงานและเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอกับปริมาณงาน
และภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๓. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
๔. เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ท าให้
การปฏิบัติงานล่าช้า 
๕. มีการอพยพแรงงานไปท างานในต่างพ้ืนที่ 
๖ . ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โอกาส   (Opportunities:  O) 
๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่  ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการ
บริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง ตามที่กฎหมายและ
ระเบียบก าหนด  
๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอดวัฒนธรรม   
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
๔. รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจท าให้เกิด
การสร้างงานในชุมชนมากขึ้น 
๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 
๖. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 
๗. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชด ารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
๘. รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

   ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats :  T ) 
๑. ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า/นายทุน  
ในการขายสินค้าทางการเกษตร 
๒. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
๔. ความทันสมัยและค่านิยมประชาชนเปลี่ยนไป ท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่    
และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
๕. เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมีความถี่เพ่ิมมากข้ึน 
๖. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเป็น
เส้นทางล าเลียงยาเสพติดสู่ภูมิภาคอ่ืน 
 

            
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องปัจจัยและสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
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 1.  การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนด
จุดมุ่งหมายและกิจการต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน  แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้ข้อมูลที่มาจากแหล่ง
ที่เชื่อถือไม่ได้  จะท าให้การวางแผนงานนั้น  เกิดการผิดพลาด  ฉะนั้น  ข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่ง 

 2. การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า  ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิง
รุก  เขาจะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย  ฉะนั้น  ผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคน
ที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม  แผนที่วางไว้อย่างเหมาะสมและเข้าใจ
การด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 

 3.  การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  การวางแผนอาจจะท าให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้  แต่ก็เป็นความจริงว่า  ถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว  แผนที่
ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้  จึงกล่าวได้ว่า  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ 

รวบรวมการวิเคราะห์  สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น  ถ้าการเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้ว  ผล
ของแผนที่จะออกมาดีนั้น  ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

 4. การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิดริเริ่ม
และแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ  ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการด าเนินการในบางกรณี
บ้าง  ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์การ 

 5. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผน  บางครั้งเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมือง  ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามารถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  อาจจะน าไปสู่การต่อต้านจากกลุ่ม
คนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อ กระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

 6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัย
ภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่นการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหา
ยุ่งยากได ้
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อีเซ  ก าหนดตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร อ านาจเจริญ  ควรเน้นการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตของกลุ่ม
จังหวัด  ขยายฐานการลงทุนไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร      
 โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย        
 ๑. ปรับโครงสร้างและสร้างหุ้นส่วนการผลิตกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การท่องเที่ยวและบริการ        
 โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย           
 ๑. สร้างหุ้นส่วนการท่องเที่ยวและบริการกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสินค้า   OTOP 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

      โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ พ.ศ. 256๑ – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การยกระดบั

เศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขัน

ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้าง

ความมั่นคงและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับ

เศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ      

อบต. อีเซ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้าน

ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวปรัชญา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ

พัฒนาด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

การท่องเท่ียว การ

กีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ

พัฒนาการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม และ

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางสังคม และคณุภาพชีวิตที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ

พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.  การพัฒนาการคมนาคม
และขนส่ง                  
2.  การพัฒนาการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ             
3.  การพัฒนาแหล่งน้ า 

1.  การพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม 
2.  การพัฒนางาน
การศึกษา            
3.  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 

1.  เพิ่มศักยภาพการผลิต
เกษตรกรรมหลักและการ
ส่งเสริมเกษตร                 
2.  การส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ 
 

1.  การส่งเสริมท านุบ ารุง
พุทธศาสนา             
2.  การส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน             
3.  การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อันดีงามของคน
ในท้องถ่ิน 
 

1.  การส่งเสริมการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม              
2.  การปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งธรรมชาติเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจและการ
ท่องเที่ยว 
3.  การสนับสนุนงานด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 
 

1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
2.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  การพัฒนาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๔.  การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 

1.  การพัฒนางานบริหาร
จัดการและการด าเนินตาม
นโยบายรัฐบาล 

 



49 
 

  

 

 ๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลผลติ / 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

วิสัยทัศน์ “อีเซน่าอยู่  ส่งเสริมความรู้  พัฒนาเศรษฐกิจ  ยกระดับชีวิตใหม้ีสขุ” 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที ่1 

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้าน

ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ

พัฒนาด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

การท่องเท่ียว การ

กีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ

พัฒนาการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม และ

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ

พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
๑. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน
ครอบคลุมทั้งต าบล 

๒. ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
พึ่งพาตนเองได้ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

๔. ประชาชนได้ร่วมท านุ
บ ารุงพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี 

๕. ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความอุดมสมบูรณ์ 

๖. ประชาชนต าบล  
อีเซมีความความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

๗. ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การรับบริการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย 
จ านวนโครงการที่
ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซมได้
มาตรฐาน 

อัตราการเจ็บปว่ย
และตายจากโรค

เร้ือรังของ
ประชาชนในต าบล

อีเซ ลดลง 

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ร้อยละการ
จับกุมผู้กระท า
ผิดในคดีแต่ละ
กลุ่มที่เกิดขึ้น 

ร้อยละการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ครอบคลุมท้ัง
ต าบล 

จ านวนโครงการท่ี
ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซมได้
มาตรฐาน 

 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ หมู่บ้าน 1.  การพัฒนาการ
คมนาคมและขนส่ง                 
2.  การพัฒนาการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ              
3.  การพัฒนาแหล่งน้ า 
 

- ถนนลาดยาง 
- ถนนคอนกรีต 
- ถนนหินคลุก 
- ถนนดิน 

- กองช่าง - อบจ. 
- กรมส่งเสริมฯ 
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวง
ชนบท 

การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
สุขภาพและ 
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี พึ่งพาตนเอง
ได้ 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

อัตราการเจ็บป่วย
และตายจากโรค
เร้ือรังของ
ประชาชนในต าบล
อีเซ ลดลง 

ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ < ร้อยละ ๑ 1.  การพัฒนางาน
สวัสดิการสังคม 
2.  การพัฒนางาน
การศึกษา            
3.  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 

- โครงการศูนย์กู้
ชีพฉุกเฉิน ๑๖๖๙ 
- โครงการแจก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
, ผู้พิการ, ผู้ป่วย
เอดส์ 
 

- กอง
สวัสดิการ
สังคมและ
สงเคราะห์ 
- ส านักงาน
ปลัดฯ 

- กรมพัฒนาสังคมฯ 
- รพ.สต. 
- รพ. ในพื้นท่ี 

การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 
 

การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 
 

การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ
ฐานรากตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีรายได้เพิ่มข้ึน 

 

ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ 5 > ร้อยละ ๔ 1.  เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตเกษตรกรรมหลัก
และการส่งเสริมเกษตร                 
2.  การส่งเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ 
 

- โครงการส่งเสริม
การด าเนินการ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการ
สนับสนุนการ
ด าเนินการของ
กลุ่มต่างๆ เช่น 
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงวัว 
ฯลฯ 
 

- กอง
สวัสดิการ
สังคมและ
สงเคราะห์ 
- ส านักงาน
ปลัดฯ 

- เกษตรอ าเภอ, 
จังหวัด 
- พัฒนาชุมชน
อ าเภอ, จังหวัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

การพัฒนา
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
มจารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

ประชาชนได้ร่วม
ท านุบ ารุงพุทธ
ศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ๑๒ หมู่บ้าน 1.  การส่งเสรมิท านุบ ารุง
พุทธศาสนา            2.  
การส่งเสรมิการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น            3.  การ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อันดีงามของ
คนในท้องถิ่น 
 

- ถนนลาดยาง 
- ถนนคอนกรีต 
- ถนนหินคลุก 
- ถนนดิน 

- กองช่าง - อบจ. 
- กรมส่งเสริมฯ 
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวงชนบท 

การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
การท่องเท่ียว 
การกีฬาและ
นันทนาการ 

ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์ 

จ านวนกิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ
/กิจกรรม 

> ๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

1.  การส่งเสรมิการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม              
2.  การปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งธรรมชาติเพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจและการ
ท่องเท่ียว 
3.  การสนับสนุนงานด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 
 

- โครงการ
ป้องกันและ
รักษาป่าชุมชน
โนนใหญ่ 
- โครงการสนอง
ตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

- ส านักงาน
ปลัดฯ 

- อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
- ป่าไม้จังหวัด 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

การพัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

ประชาชนต าบล  อี
เซมีความความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ร้อยละการจับกุม
ผู้กระท าผิดในคดี
แต่ละกลุ่มท่ีเกิดข้ึน 
 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ < ระดับ ๕ 1.  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   2.  การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  การพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
๔.  การสรา้งความ
เข้มแข็งแก่ชมุชน 
 

- โครงการสาย
ตรวจร่วมของ 
อปพร., ต ารวจ
บ้าน, สภ.โพธิ์ศรี
สุวรรณ 
- โครงการ
ป้องกันภัยและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

- ส านักงาน
ปลัดฯ 

- อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
- สภ. โพธิ์ศรีสุวรรณ 
- ปภ จังหวัด 
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การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับ
บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ร้อยละการประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

ระดับ ๖ ระดับ ๖ ระดับ ๖ ระดับ ๖  > ระดับ ๖ 1.  การพัฒนางาน
บริหารจัดการและ
การด าเนินตาม
นโยบายรัฐบาล 
 

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร ส.อบต. 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
ผู้น าชุมน ฯ 

- ส านักงาน
ปลัดฯ 

- กรมส่งเสริมฯ 
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ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การเศรษฐกจิ - แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต.อีเซ - กรมทางหลวง 
- อบจ. 

๒ การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงาน
สาธารณสขุ 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ส านักงานปลัด อบต. 
กองสวัสดิการสังคมฯ 
กองการศึกษาฯ 

- รพ.สต.อีเซ 
- รพ.โพธิ์ศรี-
สุวรรณ 
- พัฒนาสังคม 
จังหวัดศรีสะเกษ 

๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การเศรษฐกจิ - แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด อบต. 
กองสวัสดิการสังคมฯ 

- เกษตรอ าเภอ 

๔ การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด อบต. 

- วัฒนธรรม
อ าเภอ 
- วัฒนธรรม
จังหวัด 

๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
การท่องเท่ียว การกีฬาและ
นันทนาการ 

การเศรษฐกจิ - แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด อบต. 

- กกท. 
- ร.ร. ในพ้ืนที่
ต าบลอีเซ 

๖ การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป - แผนงานการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ส านักงานปลัด อบต. - ปกครองอ าเภอ 
- สภ. โพธิ์ศรีฯ 

๗ การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด อบต. - กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ส่วนท่ี  4  การติดตามและประเมินผล 

 ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

องค์ประกอบ ประกอบด้วย กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธีในการ
ติดตามและประเมินผล และก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
หรือไม ่และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมเพ่ือกาหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามท่ีได้ด าเนินการ ดังนี้ 

5.1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
2) ความพอเพียง (Adequacy) ของทรัพยากร เพ่ือการดาเนินการของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล(Monitoring) 
4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า

กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบ แนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบ แนวทางและวิธีการก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 



134 
 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นได ้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด มาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส า เร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
ฯ จะพิจารณา 

การก าหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วง

เวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ควรก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวม
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ ผลการติดตาม
และประเมินผลแผนการพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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ตารางแสดงห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คกก. ติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นต าบลอีเซ 

1. ใช้แบบรายงาน 
แบบ ที่ 2 แบบติดตาม 
ผลการดาเนินงานของ 
อปท. รายไตรมาส 
(3 เดือน) 
2. ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล สรุป 
การด าเนินการติดตาม 
ตามข้อ 1 
3. รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการ 
ติดตามต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อ 
สภาท้องถิ่น คกก. 
พัฒนาท้องถิ่น และ 
ประกาศผลการติดตาม 
ให้ประชาชนทราบปีละ ๒ 
ครั้ง ภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

ทุกๆ 12 เดือน คกก. ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ต าบลอีเซ 

1. ใช้แบบรายงาน แบบที่ 
1 การก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. 
2. ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล สรุปการ
ด าเนินการประเมินผลตาม 
ข้อ 1 
3. การใช้แบบรายงาน 
- แบบรายงานที ่3/1 และ 
ประเมินผล การด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ์
- แบบรายงานที ่3/2 แบบ 
ประเมินความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานของ อปท. 
ในภาพรวม 
- แบบรายงานที ่3/3 แบบ 
ประเมินความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานของ อปท. 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
4. ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ
ประเมินผลตาม ข้อ 3 
5. รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการ 
ประเมินผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คกก.พัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการ
ประเมินผลให้ประชาชน 
ทราบปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี (ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 
วัน) 

เมื่อ อปท. 
ประกาศใช้ 
แผนฯ 
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ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงาน

ผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป ี



137 
 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
วิธีการติดตามและประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ได้ใช้

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าได้มีการด าเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้ 

1. แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เพ่ือจะได้
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการตรงกันทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด 
อย่างไร 

2. แบบที่ 2 ติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เพ่ือจะได้ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ รายไตรมาส ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนด
ไว้ โดยด าเนินการติดตามใน 2 ประเด็น คือ 

(1) การติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินงาน 
(2) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปกรณีเร่งด่วน 
3. แบบที่ 3/1 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินผลการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยด าเนินการประเมินใน 3 
ส่วน คือ 

(1) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซในภาพรวม 
(2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
แบบที ่3/2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซในภาพรวม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซใน
ภาพรวม 

แบบที่ 3/3 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือจะได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีเซ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ  

  การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เป็นการ
ติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 บท ได้แก่  
 

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์  ขอบเขต ระเบียบวิธีการกรอบแนวคิด
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
เนื่องจากแผนพัฒนาฯ เป็นเครื่องมือส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภาฯ และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลอีเซ ที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้  
  1. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ    
 2. ใช้ผลจากการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารงานขององค์การบริหาร         
ส่วนต าบลอีเซ  
  3. ได้รับทราบข้อมูลตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและของผู้ใช้บริการ  เพ่ือน าเสนอฝ่าย
บรหิารในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป  
  4. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ) ภาคประชาชน อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
อีกท้ังยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
 

  บทที่ 2 กล่าวถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล ประกอบไปด้วย  
  1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  
  ๒. ภารกิจหลัก หรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  
  ๓. จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  
  ๔. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
  5. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 

บทที่ 4 กล่าวถึงวิธีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เป็น
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ในภาพรวมในประเด็นแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ตามแผนการด าเนินงาน โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้  
 

แบบท่ี ๑ : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
จะท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์
แล้ว  
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แบบที่ ๒ : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลา ในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงาน  
 

แบบท่ี ๓/๑ : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  
 

*********************************************************************** 
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ค าชี้แจง :  แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว  
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

 ด าเนินงาน  ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์           
.    การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา       
.    ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ          
.    ของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
.     จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 

 แบบที่ ๑   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตร
มาสที่ 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3).  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่  4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
     

 
 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง                     
หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2559 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2.การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต   
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
4.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

  

5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ   
6.การพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย   
7.การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

รวม   
 
 

  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1). มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม     
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ผลของการด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 
3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เมื่อได้ด าเนินการตามหลักการส าคัญ 3 ประการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

จัดท ายุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่าง ๆ 
ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จ านวนกิจกรรมที่ถูก
ระบุว่าเป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีความ
เจริญมีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใดจากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านหมู่บ้าน /ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่าง 
ไรข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง  เป็นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึง
พอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 

ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความส าเร็จได้จาก เช่น 
1. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
2. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion) 
3. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
4. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion) 
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การน าเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช้รูปแบบ 
1. ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น ค าบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 
2. ตาราง (Tables) เป็นการน าข้อมูลลงในช่อง (Grids) 
3. รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น 
รูปแบบท่ีใช้สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้การ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙
กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดรูปแบบที่ใช้สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สาหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปรากฏในบทที่ 5 กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดกรอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมิติหรือบริบทของ
พ้ืนที ่

2. แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2.1 แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์ /แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ 
(Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดข้ึน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างาน
ต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบ ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Key 
takeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

2.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่าการทาความเข้าใจองค์กรตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถ
เห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะ
พิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบ
ต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบ
ปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ เช่น 
ด้านการเงิน ด้านลูกค้า หรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัว
แบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนาเชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้ การน า
ตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย 
กระบวนการสู่ความเป็นเลิศการปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.3 แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการท า
แผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับ
การปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result; Irs)
ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่าง ๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้
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ท าให้สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลได้อีกด้วย 

2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model ถือเป็นตัวแบบ
หนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่าง
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้น ๆ ตลอดจนมีความ
ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในลักษณะ Formative แล ะ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้อง
กับการประเมินถึงบริบท (Context) การด าเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) 
ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ 

2.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบ
ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะ
น าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติ งานอันน าไปสู่
การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป 

2.6 แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือ Problem-
Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่
ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable 
Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้
จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้า
ทายเพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการ
ประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับ
การวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้น ๆ 

2.7 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) การประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการกระท าทั้งในรูปของการกระท าหรือ
การตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
(Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของ
โครงการนั้น ๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและ
มุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนอง และก าหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการ
ด าเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหาการวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผล 
ที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการ
ประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

2.8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป็นการพิจารณาถึง
ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก - ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนิน
อย่างกว้างขวางเป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการ
วัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่าง ๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรือ
อิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร 
และนอกจากนี้ การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 



145 
 

2.9 แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเป็น
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ  โดยตัวแบบ
ดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง  และแนวตั้งจะแสดง
ความถี่ที่เกิดขึ้นเพ่ือที่จะก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วน
ใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตรา
ความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 

2.10 แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุง
หรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรรวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดาเนินการ ดังนี้ 1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของ
องค์กร 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง 4) 
เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการและ 6) 
ด าเนินการ 

2.11 แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ ตามข้อ 1-10 
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นในลักษณะการกระจาย

อ านาจ และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การด าเนินการพัฒนาต าบลอีเซจึงจ าเป็นจะต้องรับฟังปัญหา
และความต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่การด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่เท่าที่ควร ท าให้การพัฒนา ไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในบางกลุ่ม การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบใน
การพัฒนาต าบลอีเซในอนาคตจึงควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมด าเนินการดังนี้ 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลและเสนอปัญหาส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือน ามาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเสนอปัญหาส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือน ามาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดล าดับความส าคัญเพ่ือน ามาก าหนดประเด็น
หลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการ 

๔. การออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการคัดเลือกโครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่นในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๖. องค์การบริหารส่วนต าบลควรส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อนน าเข้าสภา 

๗. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลากลางคืน 
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก าหนดการวันเวลาให้ประชาชนรับทราบให้มากขึ้นอย่าง

ทั่วถึง โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้น าชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกทางหนึ่งเพ่ือให้
ประชาชนรับรู้และความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมกิจกรรมว่ามีความส าคัญจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน 

2. ในการด าเนินกิจกรรมโครงการประชาคม ไม่ควรใช้เวลานานนัก ควรให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา
ที่วางไว้รวมทั้งเสนอแนะการพัฒนาด้านอ่ืนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีงบประมาณจ ากัด ประชาชนควรเสนอโครงการที่ส าคัญจ าเป็นต่อส่วนรวม เรียงล าดับ
ความส าคัญ เพ่ือลดจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีจ านวนมาก และไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 

3. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าร่างแผนพัฒนาควรให้ความส าคัญต่อโครงการ/กิจกรรมที่ประชาคม
คัดเลือกเรียงล าดับตรงตามความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ครบทุกด้านตามแนวทางพัฒนาควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
น ามาด าเนินการได้จริง และส่งเสริมความร่วมมือของประชาคมต าบล 
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4. คณะกรรมการพัฒนาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมี
ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  พิจารณา โครงการ/
กิจกรรม เรียงล าดับก่อนหลังในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับตามความต้องการของประชาชนที่เสนอ 

5. ควรปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้ ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงกับความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับงบประมาณ รวมทั้งประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรทีจ่ าเป็น จากหน่วยงานอื่น 
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