
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมการปกครองส่วนท้องถิน่) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ คณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ได้ก าหนดเครื่ องมือ  อุปกรณ์  สิ่ งที่ ใช้ เป็นสื่ อ 
ส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการ 
พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญ 
ในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา 
ผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  คือการประเมินผลใน
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าชี้แจง :  แบบที่   ๑   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
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 √  

 

 

 

 
 



ผลการด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรมการพัฒนาท้องถิ่น          

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
    ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซที่ 133/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
    มีการจัดประชุม ดังนี้         
 - ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560      
 - ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560      
 - ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561       
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซที่ 134/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
3 ก.ค. 2560 
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    รายงานการประชุมประชาคมระดับต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ 
อบต. อีเซ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล 
    ตามบันทึกข้อความ ที่ ศก 91101/- วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง รายงานการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
    การประชุมประชาคมระดับต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ อบต. อี
เซ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะ
เกษ 
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
    ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 17 
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
             ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
13. มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
 



14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
              ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
              ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
              ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
              ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
              ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ 
              ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน  
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 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 25๖1 
1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๓๕๘ ๑๕ 
2.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๔๕ ๑๐ 
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓๗ 0 

4.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๗ 7 

5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและ
นันทนาการ 

๕๘ 5 

6.การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๓๕ ๔ 

7.การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๘ ๙ 
รวม ๕๗๘ 49 

 

    แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 



ผลการด าเนินงาน 
  มีจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๕๗๘  โครงการ จ านวน

งบประมาณ ๙๗๕,๘๖๙,๙00 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจากการ
สังเกตจะพบว่า ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ มีการด าเนินการและให้ความส าคัญในส่วนของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มากเป็นอันดับ  ๑ 

ผลการด าเนินการตามแผนปี ๒๕๖๑         
ยุทธศาสตร์ โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา
ปี ๒๕๖๑ 

โครงการ
ตาม

ข้อบัญญัติ 
ปี ๒๕๖๑ 

รวมโครงการที่
ด าเนินการทั้งสิ้น 

(ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑) 

โครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๓๕๘ ๑๖ ๑5 ๒.59 ๓๔3 59.34 

๒. การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๔๕ ๑๓ ๑๐ ๑.๗๓ 35 6.05 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓๗ ๔ 0 ๐.00 37 6.40 

4. การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๑๗ 7 7 1.21 10 1.73 

5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยว การกีฬาและ
นันทนาการ 

๕๘ ๑๑ 5 0.86 53 9.16 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓๕ ๑๐ ๔ ๐.๖๙ 31 5.36 

7.การพัฒนาบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๘ ๑๐ ๙ ๑.๕๕ 19 3.28 

รวม ๕๗๘ ๗1 49 ๘.47 529 91.53 
 

 

 

 

 

 

 



ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       
 ๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  ๕๗๘  โครงการ    
 ๒. โครงการที่น าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  ๗1  โครงการ   
 ๓. โครงการที่ด าเนินการห้วง (ต.ค.60 – ก.ย. ๖1) จ านวน  49  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 8.47 ของ
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
 ๔. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  529  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  91.53  ของโครงการทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานห้วง(ต.ค. 60 – ก.ย. ๖1) ปีงบประมาณ ๒๕๖1 (ด้านโครงการพัฒนา) ดังนี้ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระ ม.2 ไปบ้านหนองฮู ม.3 ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 60 เมตร  งบประมาณ  186,000  บาท   
             

  

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสง ม.1 ไปบ้านเสียว ต.เสียว ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 61 เมตร งบประมาณ  189,000  บาท  

    

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปะ ม.4 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร 
งบประมาณ  258,000  บาท 

   

 



 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีเซ ม.5 ไปบ้านอีเซ ม.7 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 
90 เมตร งบประมาณ  213,000  บาท  

   

5. โครงการปรับปรุงขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีเซ ม.7 ไปบ้านพระ ม.2 ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ยาว 500 เมตร งบประมาณ  432,000  บาท  

   

 6. โครงการปรับปรุงขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสง ม.1 ไปบ้านห่องเปือย ม.8  ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 320 เมตร งบประมาณ 287,000 บาท  

 

 7. โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ 9 ไปหนองบัว ยาว 380 เมตร 
งบประมาณ 318,000 บาท  

 

 

 



 8. โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านอีเซ หมู่ที่ 7 ยาว 200 เมตร งบประมาณ 
247,000 บาท  

 

 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านอีเซ หมู่ที่ 7  งบประมาณ  29,500  บาท 

 

 10. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เบญจคาม  งบประมาณ  29,500  บาท 

 

 11. โครงการประตูปิด - เปิดเพื่อการเกษตร บ้านอีเซ หมู่ที่  5  งบประมาณ  24,500  บาท 

 

 

 

 



12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.อีเซ (ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก) งบประมาณ 60,000 บาท  

 

 13. โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ส านักงาน อบต.อีเซ งบประมาณ 123,600 บาท  

 

 14. โครงการต่อเติมกันสาดอาคาร ร.ร.ผู้สูงอายุต าบลอีเซ  งบประมาณ  54,000  บาท 

 

 15. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ าพีวีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ  งบประมาณ  5,000  บาท 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต         
 1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  4,008,700  บาท    
 2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  1,521,600  บาท 

 

 3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  18,000  บาท    
 4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน (อาหารกลางวัน) งบประมาณ  1,125,400  บาท   
 5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  งบประมาณ  419,710.54  บาท   
 6. การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   งบประมาณ  50,000  บาท 

 

7. อุดหนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต  งบประมาณ  9,000  บาท 

 

 

 



8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  33,000  บาท  

 

9. โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์  งบประมาณ  10,000  บาท      
  

 

 

 

 

10. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์ตลอดจนครุภัณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   งบประมาณ  
98,400  บาท 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
 - ไม่มี 

 

 

 

 



การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
 1. โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ า  งบประมาณ 100,000  บาท   

 2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  9,000  บาท  

 
 3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และงานกตัญญูผู้สูงอายุ  ต าบลอีเซ  งบประมาณ  39,905  บาท

  



 4. โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  งบประมาณ  30,000  บาท

 
 5. โครงการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม (สรภัญญะ) งบประมาณ  6,000  บาท

 
 6. อุดหนุนโครงการประเพณีบุญข้าวจี่  งบประมาณ  80,000  บาท  

 

 7. อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.โพธิ์ศรีฯ งานกาชาด  งบประมาณ  20,000  บาท 



การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ      
 1. โครงการแข่ งขันกีฬามวลชนต าบลอีเซต้ านภัยยาเสพติด  งบประมาณ  93,900  บาท

  

 2. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน  งบประมาณ  10,000  บาท

  

 3. โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ และควบคุมไฟป่า  งบประมาณ  9,900  บาท    

 

 4. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  งบประมาณ  38,000  บาท 

 

 



 5. โครงการส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน  งบประมาณ  45,000  บาท                                                         

 

การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย    
 1. โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ต าบลอีเซ  งบประมาณ  14,200  บาท

 

 2. อุดหนุนโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  งบประมาณ  20,000  บาท 
 3. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ศูนย์กู้ชีพ อบต.อีเซ  งบประมาณ  292,000  บาท 

 

  4. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  งบประมาณ  50,000  บาท 



การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง  งบประมาณ  244,127  บาท  

 

 

 

 

 

 2. อุดหนุนโครงการจัดงาน "วันปิยมหาราช"  งบประมาณ  5,000  บาท

 
 3. อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 2561  งบประมาณ  20,000  บาท  
 4. อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา  งบประมาณ  10,000  บาท

 

 5. อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและการออกร้านนิทรรศการในเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท   
ศรีสะเกษ  งบประมาณ  20,000  บาท         
 6. อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  งบประมาณ  80,000  บาท        



 7. โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ  
25,000  บาท            
 8. โครงการจ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง  500,000  บาท 

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

      ไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๖1 

ส่วนที่  ๔  ปัญหาแลอุปสรรคในการปฏิบัติงาน       
 ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม  ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา  ความต้องการของ
คนส่วนใหญ่ได ้           
 ๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) มีจ านวนมาก ซึ่งไม่
สามารถด าเนินการได้ตามท่ีได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้       
 ๓. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด  ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการ
ของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ          
 ๑. อบต. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น         
 ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความต้องการอย่าง
แท้จริงของหมู่บา้นในการน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี    
 ๓. สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชาคม  ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ อบต.ได้รับการจัดสรร  เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะ
ด าเนินการจะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. นั้นเอง
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเห็นว่า  การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ในการร่วมคิดร่วม ท า 
ร่วมกันรับผิดชอบ  โดย อบต.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว  และการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง  เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึน้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป



 




