
 

 

 

 
 

 แผนพฒันาแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีท้องถ่ินส่ีปี  

((พพ..ศศ..๒๕๒๕๖๑๖๑  ––  ๒๕๒๕6๔6๔))  
  

ของของ  

  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซอีเซ  



อาํเภออาํเภอโพธ์ิศรีสวุรรณโพธ์ิศรีสวุรรณ    จงัหวดัจงัหวดัศรีสะศรีสะ

เกษเกษ  
 

 

 

 

 

 

คาํนําคาํนํา  

 
  แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ไปสู่การปฏบิตั ิโดยมี

หลกัการคดิทีว่่าภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพฒันาหน่ึงๆ จะมแีนวทางการพฒันาไดม้ากกว่าหน่ึง แนวทาง 

และภายใต้การพฒันาหน่ึงจะมโีครงการ/กจิกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กจิกรรม ที่มวีตัถุประสงค์

สนองต่อแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการพฒันาและดาํเนินการเพือ่ใหก้ารพฒันาบรรลุตามวสิยัทศัน์ของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีก่าํหนดไว ้
 

   แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแผนที่มีความสมัพนัธ์กบัการจดัทํางบประมาณรายจ่าย

ประจําปีกล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา

งบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยนําโครงการ/ กิจกรรมจาก

แผนพฒันาสามปีในปีที่จะจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจดัทํางบประมาณเพื่อใหก้ระบวนการ

จดัทาํงบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบและผา่นกระบวนการการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 

  ในการน้ี  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ  ขอขอบพระคุณสมาชกิสภาองค์การบรหิาร

ส่วนตําบลอเีซ  องค์กรจดัทําแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ  และหวัหน้าส่วนทุกท่าน                              

ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสนับสนุนในการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในครัง้น้ีให้

เรยีบรอ้ยตามทีก่ําหนดเอาไวแ้ละหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ใน

การบรหิารงานของทอ้งถิน่และหมูบ่า้นเป็นอยา่งด ี

                                                                  

               องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

          อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ  จงัหวดัศรสีะเกษ 

              ตุลาคม  255๙ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 

 
             หน้า 

 

ส่วนท่ี  1  สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐาน       1      

                                                                                               

ส่วนท่ี  2  สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน    ๑๖                                         

 

ส่วนท่ี  3  ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน     

 ๒๘                                           

    

ส่วนท่ี  4  การนําแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบติั     

 ๕๒ 

 - บญัชีสรปุโครงการพฒันา (ผ. ๐๗)       ๕๓ 

 - รายละเอียดโครงการพฒันา (ผ. ๐๑)       ๕๖ 

  - รายละเอียดโครงการพฒันา (เงินอดุหนุน) (ผ. ๐๒)    

 ๑๐๗ 

 - รายละเอียดโครงการพฒันา ประสานโครงการ อบจ. (ผ.๐๓)    ๑๑๑ 



 - รายละเอียดโครงการพฒันา ประสานโครงการจงัหวดั (ผ. ๐๕)   

 ๑๑๕ 

 

ส่วนท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผล       ๑๑๙ 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    

 
 

 ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๔)  

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  ๒๔  องค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ  โดยความเห็นชอบของสภา

องค์การบรหิารส่วนตําบล อเีซ  ในการประชุมสภาสมยัวสิามญั  สมยัที่  ๔  เมื่อวนัที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

จงึประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น  สี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕6๔)  เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดทศิทางการ

พฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  และเป็นแนวทางในการจดัทาํงบประมาณประจาํปีต่อไป 

จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 
 

        ประกาศ  ณ  วนัที ่    28    ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

          
           (นายสวุรรณ  โสดา) 

                    นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ 

 



แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี                                                                                                                                                     

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                                                                                                                                                       

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ  อาํเภอโพธ์ิศรีสวุรรณ  จงัหวดัศรีสะเกษ  

ส่วนท่ี ๑ สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐาน                      

๑. ด้านกายภาพ          

    ๑.๑ ท่ีตัง้ของของตาํบล 

    ตาํบลอเีซตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของอําเภอโพธิศ์รสีุวรรณ  ห่างจากตวัอําเภอโพธิศ์รี

สุวรรณ  ประมาณ  7  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตวัจงัหวดัศรสีะเกษ  ประมาณ  39  กิโลเมตร (ทาง

รถยนต ์)  โดยมอีาณาเขตตดิต่อกบัตาํบลขา้งเคยีง  ดงัน้ี      

   ทศิเหนือ ตดิเขต ตาํบลเป๊าะ            อาํเภอบงึบรูพ ์  

   ทศิใต ้  ตดิเขต ตาํบลตาโกน          อาํเภอเมอืงจนัทร ์  

   ทศิตะวนัออก ตดิเขต ตาํบลเสยีว            อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ   

    ทศิตะวนัตก ตดิเขต ตําบลยางสว่าง       อําเภอรตันบุรี  จังหวัด

สรุนิทร ์    ที่ตัง้  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ  เลขที่  109  หมู่ที่ 5  

ตาํบลอเีซ  อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ  จงัหวดัศรสีะเกษ  โทร/โทรสาร ๐๔๕ ๘๒๖๑๐๕  

๑.๒ ลกัษณะภมิูประเทศ  

ลกัษณะภูมปิระเทศของตําบลอเีซ  มลีกัษณะเป็นที่ราบสลบักบัที่ดอน  และป่าไม้เบญจพรรณ

เหมาะสําหรบัทําเป็นพื้นที่ทางการเกษตร  การเลี้ยงสตัว์  และอุตสาหกรรม  มแีหล่งน้ําที่สําคญั  ได้แก่  

ลาํน้ําหว้ยทบัทนั  อ่างเกบ็น้ําโสกกระแดง้  อ่างเกบ็น้ําหนองบวั  อ่างเกบ็น้ําบา้นพระ  อ่างเกบ็น้ําบา้นแสง 

 ๑.๓ ลกัษณะภมิูอากาศ 

ตาํบลอเีซ  มอีากาศแหง้แลง้        

 ฤดหูนาว ในชว่งเดอืนธนัวาคม - กุมภาพนัธ ์ อุณหภมูเิฉลีย่  15  องศาเซลเซยีส  

 ฤดรูอ้น  อากาศรอ้นจดัอุณหภมูเิฉลีย่  39  องศาเซลเซยีส    

  ฤดฝูน  ฝนเริม่ตกในช่วงเดอืนเมษายน – พฤศจกิายน มกัเกดิภาวะฝนทิง้ชว่งใน

เดอืน   กรกฎาคม – สงิหาคม  ปรมิาณน้ําฝนตลอดปี  20 – 60  มลิลเิมตร 
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๑.๔ ลกัษณะของดิน 

สภาพดนิส่วนใหญ่เป็นดนิร่วนปนทรายที่มกีารระบายน้ําด ี มคีวามอุดมสมบูรณ์ตํ่า  และมพีื้นที่

บรเิวณลุ่มน้ําหว้ยทบัทนัทีม่รีะดบัความอุดมสมบรูณ์ปานกลางถงึคอ่นขา้งสงู  

๑.๕ ลกัษณะของแหล่งน้ํา 

แหล่งน้ําทีใ่ชใ้นการอุปโภคและบรโิภคในภาพรวมของตาํบลอเีซ แบ่งไดด้งัน้ี 

ช่ือหมู่บา้น บอ่บาดาล

สาธารณะ 

บอ่น้ําต้ืน

สาธารณะ 

ประปาหมู่บา้น ระบบประปาส่วน

ภมิูภาค 

แหล่งน้ํา

ธรรมชาติ 

บา้นน้อยดงเมอืง - - √ - - 

บา้นพระ √ - √ - √ 

บา้นหนองหนกั √ √ √ - - 

บา้นหนองฮ ู √ √ √ √ √ 
บา้นอเีซ - - √ √ √ 
บา้นแสง √ - - - - 

บา้นโนน √ √ √ √ √ 
ป้านแปะ √ √ √ √ √ 
บา้นหนองจมะ √ √ - - √ 
บา้นหอ่งเปือย √ √ √ √ √ 
บา้นอรุณรงัษ ี - - √ - - 

บา้นอเีซใต ้ - √ √ - - 

หมายเหตุ :   √  มแีหล่งน้ํา   -  ไมม่แีหล่งน้ํา   

๑.๖ ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 

ป่าโนนใหญ่  เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย  อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล

ประมาณ 300 - 600 เมตร  ไมท้ีส่าํคญัไดแ้ก่  มะคาโมง  ยางนา  พยอม  ตะเคยีนแดง  กระเบากลกั  และ

ตาเสอื 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง         

๒.๑ เขตการปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒  หมูบ่า้น  แต่ละหมูบ่า้นมผีูใ้หญ่บา้นปกครอง  ดงัน้ี 

 

หมูท่ี ช่ือหมู่บา้น ผูป้กครอง ตาํแหน่ง 
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1 บา้นแสง นายสวุรรณ์ ผมภกัดิ ์ ผูใ้หญ่บา้น ม. ๑ 

2 บา้นพระ นายศุภวฒัน์  แขมคาํ ผูใ้หญ่บา้น ม. ๒ 

3 บา้นหนองฮ ู นายวทิยา โสดา ผูใ้หญ่บา้น ม. ๓ 

4 บา้นแปะ นายสมพงษ์ ชณิศร ี ผูใ้หญ่บา้น ม. ๔ 

5 บา้นอเีซ นายก่าน เศรษศร ี ผูใ้หญ่บา้น ม. ๕ 

6 บา้นหนองหนกั นายยศ แกว้วงษ ์ ผูใ้หญ่บา้น ม. ๖ 

 

 

 

7 บา้นอเีซใต ้ นายสมาน อุตะม ี ผูใ้หญ่บา้น ม. ๗ 

8 บา้นฮอ่งเปือย นายสนุทร งามศร ี ผูใ้หญ่บา้น ม. ๘ 

9 บา้นน้อยดงเมอืง นายบุญรกั บุญศร ี ผูใ้หญ่บา้น ม. ๙ 

10 บา้นหนองจมะ นายสมาน ขนัตวิงค ์ กาํนนั 

11 บา้นอรุณรงัษ ี นายหมนุ วงสโุพธิ ์ ผูใ้หญ่บา้น ม. ๑๑ 

12 บา้นโนน นายไพฑรูย ์  ชมภมู ี ผูใ้หญ่บา้น ม. ๑๒ 
 

 ๒.๒ การเลือกตัง้ 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  มเีขตเลอืกตัง้จาํนวน  ๑๒  เขต  มหีน่วยเลอืกตัง้  จาํนวน  ๑๒  

หน่วยเลอืกตัง้  มจีาํนวนสมาชกิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  จาํนวน  ๒๔  คน 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมลูเก่ียวกบัจาํนวนประชากร 

 ตาํบลอเีซ  มปีระชากรรวม จาํนวน  ๓,๐๑๐  คน  แบ่งเป็น เพศชาย จาํนวน  ๑,๔๖๙  คน  เพศ

หญงิ จาํนวน  ๑,๕๔๑  คน   

 ๓.๒ ชว่งอายแุละจาํนวนประชากร 

ด้าน หญิง ชาย ช่วงอาย ุ

ประชากรเยาวชน ๓๐๒ ๓๒๙ ตํ่ากวา่  ๑๘  ปี 
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ประชากร ๙๔๙ ๙๒๔ ตัง้แต่  ๑๘ – ๖๐  ปี 

ประชากรผูส้งูอาย ุ ๒๙๐ ๒๑๖ ตัง้แต่  ๖๐  ปีขึน้ไป 

รวม ๑,๕๔๑ ๑,๔๙๖ ทัง้สิน้  ๓,๐๑๐  คน 

ทีม่า : สาํนกัทะเบยีนอาํเภอโพธิศ์รสีุวรรณ  ขอ้มลู  ณ  วนัที ่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๔. สภาพทางสงัคม 

๔.๑ การศึกษา 

การศกึษาในเขตตาํบลอเีซประกอบดว้ยสถานศกึษา  ดงัน้ี 

- โรงเรยีนประถมศกึษา                                     1  แหง่                                                          

- โรงเรยีนขยายโอกาสกระทรวงศกึษาธกิาร       1  แหง่ 

- ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็                                           4  แหง่ 

  

 ข้อมลูจาํนวนเดก็นักเรียน ปี ๒๕๖๐ 

ชือ่โรงเรยีน 

จาํนวนนกัเรยีน 

ปฐมวั

ย (คน) 

อนุบา

ล  

(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

ทัง้สิน้ 

(คน) 

บา้นอเีซ(คุรุ

ราษฎรว์ทิยา) 

- ๒๖ 1๑ ๙ 10 1๐ 1๐ ๑๘ ๑๓ ๑๗ ๑๔ 1๓๘ 

เบญจคามวทิยา

ประชาสรรค ์

- ๒๒ 1๕ ๗ ๑๕ ๖ ๗ 1๓ - - - ๘๕ 

ศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็บา้นอเีซ 

๒๗ - - - - - - - - - - ๒๗ 

ศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็วดัป่าเจรญิ

ธรรม 

21 - - - - - - - - - - 21 

ศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็วดับา้นแสง 

๑๗ - - - - - - - - - - ๑๗ 

ศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็โรงเรยีน

เบญจคาม 

๑๐ - - - - - - - - - - ๑๐ 

รวม ๗๕ ๔๘ ๒๖ ๑๖ ๒๕ 1๖ ๑๗ ๓๑ ๑๓ ๑๗ ๑๔ ๒๙๘ 
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๔.๒ สาธารณสขุ 

-  สถานีอนามยั                           1                   แหง่ 

              -  ตูย้ามประจาํหมูบ่า้น                   12                 แหง่  

 -  อตัราการมแีละใชส้ว้มราดน้ํา   รอ้ยละ  100 

  -  จาํนวนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น(อสม.)  จาํนวน  64  คน 

  

 ๔.๓ อาชญากรรม 

 ตําบลอเีซมกีารป้องกนัอาชญากรรม  และมเีวรยามรกัษาความปลอดภยัประจําหมู่บ้าน  

วตัถุประสงคเ์พื่อดูแลรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  และสอดส่องดูแลใหต้ําบล

ปลอดจากยาเสพตดิ  และยงัมอีาสาสมคัรต่าง ๆ ดงัน้ี 

         -  สายตรวจประจาํตาํบลอเีซ  5  คน                           

                    -  อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.)  จาํนวน  67   คน  

        -  ป้อมยาม อปพร.  ประจาํตาํบล     1   แหง่      

  -  มรีาษฎรอาสาสมคัรตาํรวจบา้น  จาํนวน  27  คน 

 

 

 ๔.๔ ยาเสพติด 

 องค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ  ได้จดัทําแผนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ตําบลอเีซ  โดยในระยะแรกไดด้ําเนินการเพื่อเป็นการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัเดก็ละเยาวชนเพื่อไม่ให้

เขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ  ในดา้นการป้องกนัไดด้ําเนินการจดัหากลอ้งวงจรปิด  CCTV  เพื่อตดิตัง้ใน

ชุมชนเพื่อเป็นการป้องกนัการลกัลอบกระทําผดิ  และการขนส่งยาเสพตดิในพืน้ที ่ ดา้นการฟ้ืนฟูส่งเสรมิ

สนบัสนุนใหผู้ป้กครองนําเยาวชนทีส่มคัรใจเขา้รบัการฟ้ืนฟูและบาํบดัยาเสพตดิ 

 ๔.๕ การสงัคมสงเคราะห ์

  - ตาํบลอเีซ มอีาคารศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุ จาํนวน  ๑  แหง่ 

  - มผีูส้งูอาย ุ จาํนวน  ๕๐๕  คน 

  - มผีูพ้กิาร   จาํนวน  ๑๑๔  คน 

  - ผูป่้วยเอดส ์ จาํนวน     ๓  คน 

การดําเนินการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ตํ าบลอีเซ  รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคม

สงเคราะห์  การส่งเสรมิ  สวสัดกิารเดก็และเยาวชน  การพฒันาชุมชน  การจดัระเบยีบชุมชนหนาแน่น

และชุมชนแออดั  การจดัใหม้แีละสนับสนุนกจิกรรมศูนยเ์ยาวชน  การส่งเสรมิงานประเพณีทอ้งถิน่  และ
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งานสาธารณะ  การให้คําปรกึษาแนะนําหรอืตรวจสอบเกี่ยวกบังานสวสัดกิารสงัคมและปฏบิตังิานอื่นที่

เกีย่วขอ้ง  

๕. ระบบบริการพืน้ฐาน 

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

มเีสน้ทางคมนาคมหลกัลกัษณะต่าง ๆ  ดงัน้ี 

-  ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๗๖  ถนนลาดยาง  กวา้ง  8  เมตร  เชือ่มระหวา่งอาํเภอรตันบุร ี  

    จงัหวดัสรุนิทร ์ ผา่นตาํบลอเีซ  ไปยงั  จงัหวดัศรสีะเกษ 

-  ทางหลวงชนบทหมายเลข  ๓๐๐๕  ถนนลาดยาง  กวา้ง  8  เมตร  เชือ่มระหวา่งอาํเภอบงึ

บรูพ ์   ผา่นตาํบลอเีซ  ไปยงั  อาํเภอหว้ยทบัทนั  จงัหวดัศรสีะเกษ 

๕.๒ การไฟฟ้า 

-  ปัจจุบนัมไีฟฟ้าใหบ้รกิารครบทัง้  1๒  หมูบ่า้น 

๕.๓ การประปา 

-  ปัจจุบนัมกีารใชป้ระปา  รอ้ยละ  ๘๕  ของจาํนวนครวัเรอืนทัง้หมดของตาํบลอเีซ 

๕.๔ โทรศพัท ์

-  โทรศพัทส์าธารณะไมม่ ี การตดิต่อสือ่สารของประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ว่น

บุคคล -  การตดิต่อ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  โทร. ๐ ๔๕๘๒ ๖๑๐๕  กูช้พี/ฉุกเฉิน  ๑๖๖๙ 

๕.๕ ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัด ุครภุณัฑ ์

-   หอกระจายขา่วประจาํหมูบ่า้น  จาํนวน      12   แหง่ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 

ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชพีทาํนาเป็นอาชพีหลกั  และมอีาชพีเสรมิ  คอื  คา้ขาย  รบัจา้ง  

ชา่ง  เลีย้งสตัว,์ฯลฯ  โดยแยกได ้ดงัน้ี 

ประเภท จาํนวน (ครวัเรือน) จาํนวน (ไร่) 
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ทาํนา ๕๘๔ ๖,๗๓๓ 

ทาํสวน ๓๖ ๓๙๑ 

ทาํไร ่ ๑๑๒ ๖๓๗ 
 

๖.๒ การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

หน่วยธุรกจิในเขต อบต. ปี ๒๕๖๐ 

 -  โรงสขีา้ว      ๑๕ แหง่ 

 -  รา้นคา้เบด็เตลด็     ๑๙ แหง่   

 -  รา้นซ่อมรถยนต,์รถจกัรยานยนต,์เครือ่งจกัรกล  ๔ แหง่ 

 -  ปัม๊น้ํามนัหลอด,แบบหวัจา่ย      ๔        แห่ง 

 -  รา้นอาหาร      ๖ แหง่ 

 -  รา้นเสรมิสวย      ๒   แหง่ 

 -  รา้นรบัเหมาก่อสรา้ง     1 แหง่ 

 -  รา้นขายวสัดุก่อสรา้ง     2 แหง่ 

 -  รา้นทาํเสน้ขนมจนี     ๑ แหง่ 

 -  บา้นพกั รสีอรท์     ๒ แหง่ 

 -  รา้นถ่ายเอกสาร     1 แหง่ 

 -  รา้นผลติและจาํหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์   1 แหง่  

  -  ลานมนัสาํปะหลงั     ๑ แหง่ 

 

 

 

 

การรวมกลุ่มของประชาชนประชาชนในตาํบลอเีซ มีการรวมกลุ่มตามประเภทความสนใจ  ดงันี ้    

ลาํดบัท่ี รายช่ือกลุ่ม หมู่บา้น 

1 กองทุนหมูบ่า้น หมูท่ี ่1-12 

2 กองทุน กข.คจ หมูท่ี ่1-12 

3 กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ หมูท่ี ่1-12 

4 กลุ่มอาชพีสตร ี หมูท่ี ่1-12 



8 
 

5 กลุ่มทอผา้ไหม                                                                                           หมูท่ี ่3,4,5,7,9,12 

6 กลุ่มผูเ้ลีย้งโคพืน้เมอืง  หมูท่ี ่3,6,9,12 

7 กลุ่มปลารา้อนามยั   หมูท่ี ่5  

8 กลุ่มเยบ็ถุงมอื                หมูท่ี ่9 

9 กลุ่มหอมแดง                                                        หมูท่ี ่11 

10 กลุ่มผูใ้ชน้ํ้าบา้นพระ หมูท่ี ่ 2 

11 กลุ่มผลติน้ํายาลา้งจาน                                          หมูท่ี ่ 7 

12 กลุ่มเกษตรผสมผสาน                                          หมูท่ี ่ 9 

13 กลุ่มเยบ็ถุงมอื หมูท่ี ่ 9 

 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

 ๗.๑ ข้อมลูพืน้ฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน 

ข้อมลูพืน้ฐานของหมู่บา้น/ชุมชน อบต.อีเซ โพธ์ิศรีสวุรรณ จ.ศรีสะเกษ 

ช่ือหมู่บา้น ชาย (คน) หญิง (คน) 
ครวัเรือน  

(ครวัเรือน) 
พืน้ท่ี (ไร่)  

บา้นน้อยดงเมอืง 141 155 78 987.00  

บา้นพระ 130 144 49 590.00  

บา้นหนองหนกั 106 113 47 450.00  

บา้นหนองฮ ู 57 66 35 380.00  

บา้นอเีซ 119 160 72 620.00  

บา้นแสง 149 160 56 750.00  

บา้นโนน 56 62 31 320.00  

ป้านแปะ 167 176 78 720.00  

หนองจมะ 106 84 51 660.00  

ห่องเปือย 101 108 40 531.00  

อรุณรงัษ ี 145 160 65 596.00  

อเีซใต ้ 147 158 67 1,125.00  

สรปุรวม 1,424 1,546 669 7,729  

 ๗.๒ ข้อมลูด้านการเกษตร 

 ประเภทของการทาํการเกษตร (ทาํนา) 
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อบต.อีเซ โพธ์ิศรีสวุรรณ จ.ศรีสะเกษ  

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

จาํนวน

ครวัเรือน  

(ครวัเรือน) 

จาํนวน

ไร่ (ไร่) 

ผลผลิต

เฉล่ีย  

(กก./

ไร่) 

ต้นทุน

เฉล่ีย  

(บาท./

ไร่) 

ราคา

ขาย

เฉล่ีย  

(บาท./

ไร่) 

จาํนวน

ครวัเรือน  

(ครวัเรือน) 

จาํนวน

ไร่ (ไร่) 

ผลผลิต

เฉล่ีย  

(กก./ไร่) 

ต้นทุน

เฉล่ีย  

(บาท./

ไร่) 

ราคาขาย

เฉล่ีย  

(บาท./ไร่) 

บา้นน้อยดง

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

บา้นพระ 0 0 0.00 0.00 46 490 450.00 3,000.00 3,600.00 

บา้นหนอง

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

บา้นหนอง

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

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

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

บา้นโนน 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 

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

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

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

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

 

ขอ้มลู ณ 15/11/2559 
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ยางพารา 

บา้น จาํนวนครวัเรือน  

(ครวัเรือน) 

จาํนวนไร่  

(ไร่) 

ผลผลิตเฉล่ีย  

(กก./ไร่)  

ต้นทุนเฉล่ีย  

(บาท./ไร่) 

ราคาขายเฉล่ีย  

(บาท./ไร่) 

อรณุรงัษี 6 17 0 3,200.00 0 

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

บา้นพระ 1 4 0 3,200.00 0 

หนองจมะ 17 283 0 3,200.00 0 

บา้นหนองฮ ู 4 35 0 3,200.00 0 

บา้นหนองหนัก 1 5 0 2,000.00 0 

บา้นแสง 4 30 240 3,000.00 3,600.00 

รวม 34 389 1,320.00 3,000.00 19,800.00 

 

ประเภทของการทาํการเกษตร (ทาํไร่) 

  บา้น จาํนวน

ครวัเรือน 

    จาํนวนไร่ ผลผลิตเฉล่ีย (ไร่) ต้นทุนเฉล่ีย บ/ไร่ ราคาขายเฉล่ีย บ/ไร่ 

อรุณรงัษ ี 10 44 2,000.00 5,000.00 4,000.00 

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

บา้นพระ 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 

อเีซใต ้ 10 30 2,000.00 2,000.00 4,000.00 

บา้นหนองฮ ู 17 111 2,000.00 2,000.00 4,000.00 

หอ่งเปือย 4 10 2,000.00 2,000.00 4,000.00 

บา้นโนน 14 75 3,000.00 3,800.00 6,000.00 
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บา้นหนองหนกั 2 85 2,000.00 1,200.00 4,000.00 

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

บา้นแสง 18 36 2,000.00 1,000.00 4,000.00 

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

๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

ชือ่หมูบ่า้น 

แหล่งน้ําทางการเกษตร (ปรมิาณน้ําฝน) 

อบต.อเีซ โพธิศ์รสีวุรรณ จ.ศรสีะเกษ 

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ    

(หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น)    

บา้นน้อยดงเมอืง 0 1    

บา้นพระ 0 1    

บา้นหนองหนกั 0 1    

บา้นหนองฮ ู 0 1    

บา้นอเีซ 0 1    

บา้นแสง 0 1    

บา้นโนน 0 1    

ป้านแปะ 0 1    

หนองจมะ 0 1    

หอ่งเปือย 0 1    

อรุณรงัษ ี 0 1    

อเีซใต ้ 0 1    

สรุปรวม 0 12     

แหล่งน้ําธรรมชาติ 

 
ชือ่หมูบ่า้น 

หว้ย/ลําธาร หนองนํา้/บงึ 

เพยีงพอ ไม่
เพยีงพอ ท ัว่ถงึ ไมท่ ัว่ถงึ เพยีงพอ ไม่

เพยีงพอ ท ัว่ถงึ ไมท่ ัว่ถงึ 

(หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) (หมูบ่า้น) 

บา้นน้อยดง

เมอืง 0 1 0 1 0 0 0 0 
บา้นพระ 

0 1 0 1 0 1 0 1 
บา้นหนองหนกั 

0 0 0 0 0 1 0 0 
บา้นหนองฮ ู 0 1 0 1 0 1 0 1 
บา้นอเีซ 0 1 0 1 0 1 0 1 
บา้นแสง 0 0 0 0 0 1 0 1 
บา้นโนน 

0 0 0 0 0 0 0 0 
บา้นแปะ 

0 0 0 0 0 1 0 1 
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หนองจมะ 
0 1 0 1 0 1 0 1 

หอ่งเปือย 
0 1 0 1 0 1 0 1 

อรุณรงัส ี 0 0 0 0 0 0 0 0 
อเีซใต ้ 0 1 0 1 0 0 0 0 
รวม 0 7 0 7 0 8 0 7 

๗.๔ ข้อมลูด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอปุโภค บริโภค) 

ช่ือหมู่บา้น บอ่บาดาล

สาธารณะ 

บอ่น้ําต้ืน

สาธารณะ 

ประปาหมู่บา้น ระบบประปาส่วน

ภมิูภาค 

แหล่งน้ํา

ธรรมชาติ 

บา้นน้อยดงเมอืง - - √ - - 

บา้นพระ √ - √ - √ 

บา้นหนองหนกั √ √ √ - - 

บา้นหนองฮ ู √ √ √ √ √ 
บา้นอเีซ - - √ √ √ 
บา้นแสง √ - - - - 

บา้นโนน √ √ √ √ √ 
ป้านแปะ √ √ √ √ √ 
บา้นหนองจมะ √ √ - - √ 
บา้นหอ่งเปือย √ √ √ √ √ 
บา้นอรุณรงัษ ี - - √ - - 

บา้นอเีซใต ้ - √ √ - - 

 

๘. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  วดั   4  แหง่ 

-  สาํนกัสงฆ ์     2  แหง่ 

 

 งานประเพณี  

                  เดือน 

          ประเพณี 

อ้าย ย่ี สาม ส่ี ห้า หก เจด็ แป

ด 

เก้า สิบ สิบ

เอด็ 

สิบ

สอง 

บุญขา้วกรรม ∗            

บุญคุม้/กุม้ (บุญขา้วใหม)่  ∗           

บุญขา้วจี ่   ∗          

บุญพระเวช    ∗         
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บุญสงกรานต ์     ∗        

บุญบชูาพระเพลงิ(บุญบัง้ไฟ)      ∗       

บุญชาํฮะ       ∗      

บุญเขา้พรรษา        ∗     

บุญขา้วประดบัดนิ         ∗    

บุญกนิขา้วสาก          ∗   

บุญออกพรรษา           ∗  

บุญกฐนิ            ∗ 

๙. ทรพัยากรธรรมชาติ 

-  ลาํหว้ยทบัทนั        ๑   แหง่                                

 -  หนองและอื่น ฯ      ๗   แหง่ 

ตําบลอเีซ  มลีําหว้ยทบัทนัเป็นแม่น้ําที่สาํคญัเปรยีบเสมอืนสายเลอืดใหญ่หล่อเลีย้งชวีติ

ของคนในตําบลใกลเ้คยีงเกอืบทุกชวีติและเป็นแม่น้ําทีม่คีวามสําคญักบัการเกษตร  ซึ่งทําใหผ้ลผลติทาง

การเกษตรของตําบลอเีซเพิม่ขึ้น  เช่น  การทํานา  การปลูกพชื  ประมง  นอกจากน้ียงัมป่ีาชุมชนโนน

ใหญ่เป็นป่าสงวนแหง่ชาต ิ อยู่ในพืน้ทีต่าํบลอเีซซึง่เป็นพืน้ทีศ่กึษาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตอิกีแห่ง

หน่ึงของประเทศ 

๑๐. อ่ืนๆ 

 ศกัยภาพของท้องถ่ิน          

 ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 

คณะผูบ้ริหาร    

ลาํดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายสวุรรณ  โสดา นายก  อบต.อเีซ 

2 นายสนุทร  วงศค์าํจนัทร ์ รองนายก  อบต.อเีซ 

3 นายเชอืม  ไชยโคตร รองนายก  อบต.อเีซ 

4 นายวเิชยีร  บญุมา เลขานุการนายก  อบต.อเีซ 

 

พนักงานส่วนตาํบล และพนักงานจ้าง  จาํนวน    ๒๘   อตัรา   ดงัน้ี 
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ลาํดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา 

1 นางสาวพยอม  จาํปาขดี ปลดั อบต. (บรหิารทอ้งถิน่ ตน้) ปรญิญาโท  

สาํนักปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

๒ นายนธัทวฒัน์  สมใจ หวัหน้าสาํนกัปลดั (อาํนวยการ ตน้) ปรญิญาโท  

๓ นางสาวโสภาจติร  โคตร

สมพงษ์ 
นกัจดัการงานทัว่ไป 

ปรญิญาตร ี

4 จา่เอกประชาธปิ  ถาวร นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ปรญิญาตร ี

5 นายหาญณรงค ์ สงิขรณ์ เจา้พนกังานธุรการ ปวส. 

 

6 นายสรุะพงษ์  เพช็รนิทร ์ พนกังานสบูน้ํา (ถ่ายโอน) มธัยมปลาย 

7 นางสาวรุจริาพร  สาแกว้ ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู ปรญิญาตร ี

8 นายสชุาต ิ กํ่าเกลีย้ง ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีป้่องกนั ปวส.(ชา่งอุตสาฯ) 

9 นางสาวปวณีา  เศรษศร ี นกัการภารโรง ปรญิญาตร ี

๑๐ นายสอนพรรลาน  ทบัแสง ยาม ป.๔ 

๑๑ นางพรศร ี ไชยบุตร คนงานทัว่ไป มธัยมปลาย 

 

กองคลงั 

1๒ นางสาวฐติพิรรณ  ศริพินัธ ์ นกัวชิาการเงนิและบญัช ี ปรญิญาตร ี 

1๓ นางสาวปณิสรา  นราวงศ ์ นกัวชิาการพสัดุ ปรญิญาตร ี

๑๔ นางจริาภรณ์  แสงงาม นกัวชิาการจดัเกบ็รายได ้ ปรญิญาตร ี

1๕ นางสาวรตันาภรณ์  ผมภกัดิ ์ ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีพ่สัดุ ปวส.(บญัช)ี 



15 
 

1๖ นางสาวทพิวรรณ  บุญยนื ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ ปวส.(บญัช)ี 

 

กองช่าง   

1๗ นายชาญชยั  สาํราญจติร ์ ผอ.กองชา่ง (อาํนวยการ ตน้) ปรญิญาตร ี 

1๘ นายศรชยั  เศรษศร ี ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีก่ารประปา ปวส.(ไฟฟ้า) 

 

กองการศึกษา 

1๙ นางยภุาพร  แสงดารา ผอ.กองการศกึษา (อาํนวยการ ตน้) ปรญิญาโท 

๒๐ นางสาวศุภลกัษณ์  ศรทัธานุ คร ู ปรญิญาตร ี

2๑ นางพฒันา  บุตรสา คร ู ปรญิญาตร ี

 

2๒ นางสาวขวญัณภทัร  ลุนลา ครผููด้แูลเดก็ ปรญิญาตร ี

2๓ นางอาํพร  ภูมลิา ครผููด้แูลเดก็ ปรญิญาตร ี

2๔ นายวรพล  แกว้มลู ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ ปรญิญาโท 

๒๕ นางสาวบวัสอน  ทองคาํ ผูช้ว่ยครผููด้แูลเดก็ ปรญิญาตร ี

๒๖ นางศริขิวญั  สาธ ุ ผูช้ว่ยครผููด้แูลเดก็ ปรญิญาตร ี

๒๗ นางวลัยาภรณ์  บุญเสรมิ ผูช้ว่ยครผููด้แูลเดก็ ปรญิญาตร ี

 

กองสวสัดิการสงัคม 

๒๘ นางสาวจุฬาพนัธ ์ ทรพัยม์าก นกัพฒันาชุมชน ปรญิญาตร ี
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เครื่องมือและอปุกรณ์ต่างๆ  ท่ีสาํคญั 

    -  รถกึง่บรรทกุ (ปิคอพั 4 ประต)ู   จาํนวน  1  คนั 

    -  รถกึง่บรรทกุ (รถกูช้พี) (ปิคอพัตอนครึง่)   จาํนวน  1  คนั 

    -  รถจกัรยานยนต ์      จาํนวน  1  คนั 

    -  เครือ่งขยายเสยีง     จาํนวน  1  ชุด    

    -  เครือ่งพน่หมอกควนั    จาํนวน  ๑  เครือ่ง 

    -  เครือ่งตดัหญา้     จาํนวน  ๓  เครือ่ง      

    -  เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์  จาํนวน  1๒  ชุด   

    -  เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์    จาํนวน  1  เครือ่ง   

    -  เครือ่งถ่ายเอกสาร    จาํนวน  2  เครือ่ง 

    -  โทรศพัท ์                             จาํนวน  1  เครือ่ง 

    -  โทรสาร      จาํนวน  1  เครือ่ง 

    -  เตน็ท ์     จาํนวน  ๗  หลงั  

   -  เรอืทอ้งแบบ (เครือ่งยนตห์างยาว)  จาํนวน  ๑  ลาํ 
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กรอบโครงสร้างการบริหารงานบคุคล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 

 

 

 

    

    

 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

สาํนักงานปลดั 

- งานบรหิารงานทัว่ไป             

- งานนโยบายและแผน                     

- งานกฎหมายและคด ี            

- งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

- งานสง่เสรมิการเกษตร                     

- งานสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม                

- งานกจิการสภา อบต.                          

- งานบรหิารงานบุคคล 

กองคลงั 

- งานการเงนิ                                  

- งานบญัช ี                                 

- งานพฒันา และจดัเกบ็รายได ้     

- งานทะเบยีนทรพัยส์นิ และ 

พสัดุ                                          

- งานบรหิารงานทัว่ไป 

กองช่าง 

- งานก่อสรา้ง                                 

- งานออกแบบและควบคุม

อาคาร                                          

- งานประสานสาธารณูปโภค            

- งานประสานสาธารณูปโภค            

- งานผงัเมอืง 

กองการศึกษา 

- งานสง่เสรมิกจิการโรงเรยีน              

- งานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็                       

- งานนนัทนาการ และกฬีา              

- งานศาสนา และวฒันธรรม            

- งานการเงนิ และบญัช ี

กองสวสัดิการสงัคม 

- งานสวสัดกิารและพฒันา

ชุมชน                                        

- งานสงัคมสงเคราะห ์                     

- งานสง่เสรมิอาชพีและ

พฒันาสตร ี



ส่วนท่ี  ๒  สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐) ๑. สรปุผลการดาํเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รบั และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรปุสถานการณ์การพฒันา การตัง้งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 การวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสภาพการพฒันาในปัจจุบนั   และโอกาสพฒันาในอนาคต

ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล การวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาส

ในการพฒันาในอนาคตขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล เป็นการประเมนิถงึโอกาส  และภาวะคกุคามหรอื

ขอ้จาํกดัอนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลต่อการพฒันาทอ้งถิน่  รวมถงึจุดแขง็และจุดอ่อนของ

ทอ้งถิน่  อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  โดยใชเ้ทคนิคการ  “SWOT 

analysis” เพือ่พจิารณาศกัยภาพการพฒันาของแต่ละยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

 ยทุธศาสตรท่ี์  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
  1.  จดุแขง็ (Strength) 

  -  มหีน่วยงานและบุคลากรของตนนเองในการรบัผดิชอบงานดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

  -  มงีบประมาณเป็นของตนเอง 

  -  ไดร้บัความรว่มมอืจากผูนํ้า และประชาชนในทอ้งถิน่ 

  -  มรีะบบประปาหมูบ่า้นยงัครอบคลุมพืน้ที ่

  -  มน้ํีาลาํหว้ยทบัทนัไหลผา่นพืน้ที ่จงึทาํใหส้ามารถบรหิารจดัการน้ําเพือ่การเกษตร

ใหก้บัชาวบา้นไดเ้ป็นอยา่งด ี

  -  มรีะบบสบูน้ําดว้ยพลงังานไฟฟ้าในพืน้ที ่1 สถานี 

  -  สามารถบรหิารจดัการงบประมาณของตนเองได ้

  -  มถีนนทางหลวงชนบท และทางหลวงแผน่ดนิ ตดัผา่นพืน้ที ่และมถีนนเชือ่มตอ่กนั

ระหวา่งหมูบ่า้นครอบคลุมพืน้ที ่

2.  จดุอ่อน (weakness) 

  -  ถนนภายในหมูบ่า้นยงัไมไ่ดม้าตรฐาน 

  -  ระบบประปาหมูบ่า้นยงัไมค่รอบคลมุพืน้ที ่

  -  มขีอ้จาํกดัดา้นงบประมาณไมเ่พยีงพอต่อการพฒันา 

  -  บุคลากรมจีาํนวนน้อยกวา่ปรมิาณงานและภารกจิทีต่อ้งรบัผดิชอบ 

  -  ขาดเครือ่งมอืทีท่นัสมยัในการสาํรวจและดาํเนินงาน 

  -  ขอ้จาํกดัในการปฏบิตัติามระเบยีบทีข่าดความชดัเจนและความเป็นไปไดใ้นทาง

ปฏบิตั ิ

  3.  โอกาส (Opportunity) 
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 -  มกีารจดัทาํบญัชโีครงการเกนิศกัยภาพเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณและขอให้

หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาดาํเนินการ 

 -  พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคกืรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 ไดใ้หอ้าํนาจแก่ทอ้งถิน่ในกานจดัการระบบบรกิารสาธารณะในดา้นตา่งๆ 

 -  รฐับาลมแีผนกระตุน้เศรษฐกจิ ในรปูงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกจิ 

4.  อปุสรรค (Treat ) 

-  การเปลีย่นแปลงและการขดัแยง้ทางการเมอืงทาํใหก้ารพฒันาล่าชา้และไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 

 -  การจดัสรรงบประมาณมคีวามล่าชา้ทาํใหก้ารดาํเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนงาน 

ระเบยีบ ขอ้กฏหมายมขี ัน้ตอนปฏบิตัทิียุ่ง่ยากซบัซอ้น 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  2  การพฒันาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  1.  จดุแขง็ (Strength) 

  -  บุคลากรทีศ่กัยภาพและความมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพของ

ประชาชน 

  -  มคีวามพรอ้มในการวางแผนและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง

ต่อเน่ือง 

  -  มงีบประมาณทีส่ามารถบรหิารจดัการเองได ้

  -  มรีะเบยีบ กฎหมาย และแนวทางการปฏบิตัริองรบั 

  2.  จดุอ่อน (weakness) 

  -  บุคลากรมจีาํนวนจาํกดั และไมม่ผีูร้บัผดิชอบเฉพาะดา้น เชน่ ดา้นไฟฟ้า และดา้น

สาธารณสขุ 

  -  งบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมน้ีอยเมือ่เทยีบกบัปัญหาความตอ้งการ

และภารกจิหน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อประชาชนในพืน้ที ่

  -  สถานศกึษาขาดแคลนอุปกรณ์สือ่การเรยีนการสอนทีท่นัสมยัและมคีุณภาพ 

  -  ขอ้จาํกดัดา้นระเบยีบกฎหมายดา้นสง่เสรมิพฒันาคุณภาพชวีติ ทาํใหไ้มส่ามารถ

บรหิารจดัการไดอ้ยา่งทัว่ถงึเพยีงพอ 

  -  ขัน้ตอนในการดาํเนินการยงัมกีารสลบัซบัซอ้นและยุง่ยาก 

  -  ไมม่กีารสาํรวจขอ้มลูผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการใหค้วาม

ชว่ยเหลอื 

  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคกืรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 ไดใ้หอ้าํนาจแก่ทอ้งถิน่ในกานจดัการระบบบรกิารสาธารณะในดา้นตา่งๆ 

 -  รฐับาลสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณใหท้ัว่กนั เป็นการเพิม่ศกัยภาพการพฒันา 

4.  อปุสรรค (Treat ) 
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-  มกีารระบาดของโรคตดิตอ่ (โรคไขเ้ลอืดออก) ในเขตพืน้ทีอ่ยา่งรุนแรง 

 -  ระเบยีบ หนงัสอืสัง่การมขีอ้ปฏบิตัทิีไ่มเ่อือ้อาํนวยการปฏบิตั ิ

 -  สภาวะปัญหาราคาน้ํามนัแพงขึน้ในชว่งปีทีผ่า่นมา 

 

ยทุธศาสตรท่ี์  3  การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.  จดุแขง็ (Strength) 

  -  มกีารวางแผนและการประสานงานรวมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและประชาชนในทอ้งถิน่ 

  -  มงีบประมาณเป็นของตนเอง 

  -  มรีะเบยีบขอ้มลูทีด่ใีนการเป็นฐานขอ้มลูสาํหรบัการวางแผนพฒันา 

  -  มผีลผลติทางการเกษตรในพืน้ทีอ่ยา่งเพยีงพอ 

  -  สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรใหม้เีอกภาพดว้ยตนเอง 

  -  มสีภาพทางภมูศิาสตรแ์ละทรพัยากรของทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมแก่การพฒันาอาชพี

เกษตรอุตสาหกรรมและการทอ่งเทีย่ว 

  2.  จดุอ่อน (weakness) 

  -  งบประมาณมไีมเ่พยีงพอในการบรหิารจดัการ 

  -  ขาดการสง่เสรมิเงนิทุน , การพฒันาทกัษะความรูใ้นการประกอบอาชพี 

  -  ขาดการสง่เสรมิตลาดรองรบัการผลติ,และแรงงานของทอ้งถิน่ 

  -  ขาดแนวคดิในการพฒันาอาชพีรายไดอ้นัเกดิจากภูมปัิญญาของทอ้งถิน่ 

  -  การมสีว่นรว่มของประชาชนในพืน้ทีม่น้ีอย 

  -  ขาดทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามรู ้ความเป็นผูนํ้าในทอ้งถิน่ 

  -  ประชาชนไมใ่หค้วามสนใจทีจ่ะรวมกลุม่เพือ่ทาํอาชพีเสรมิ 

  -  ขาดผลติภณัฑข์องกลุ่มต่างๆในตาํบล 

  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  รฐับาลใหค้วามสาํคญัของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและการสนบัสนุนสง่เสรมิการ

ประกอบอาชพีดา้นการเกษตร 

 -  นโยบายของรฐัาลในการกระตุน้เศรษฐกจิอยา่งต่อเน่ือง เชน่ โครงการ SML , 

โครงการกองทุนหมูบ่า้น เป็นตน้ 

 -  หน่วยงานอื่นของรฐัทีม่บีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหค้าํแนะนําและเป็นที่

ปรกึษา 

4.  อปุสรรค (Treat ) 

-  ระบบเศรษฐกจิทัว่โลกตกตํ่า และประเทศไทยไดร้บัผลกระทบในครัง้น้ีดว้ย 

 -  สภาวะปัญหาราคาน้ํามนัแพงขึน้ในชว่งปีทีผ่า่นมา 

 -  ราคาผลผลติทางเกษตรกรรมตกตํ่า 
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ยทุธศาสตรท่ี์  4  การพฒันาด้านศาสนา ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิู

ปัญญาท้องถ่ิน 
  1.  จดุแขง็ (Strength) 

  -  มแีผนงานและงบประมาณใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาจากการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนในทอ้งถิน่ 

  -  มกีารใหค้วามสาํคญัในการสบืสานประเพณีไทยอยา่งต่อเน่ือง 

  -  มปีระเพณีทอ้งถิน่ทีส่าํคญัในพืน้ที ่

  -  มกีารรวบรวมภมูปัิญญาของทอ้งถิน่ 

  -  มอีงคก์รทางวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 

  2.  จดุอ่อน (weakness) 

  -  ยงัไมม่กีารสนบัสนุนและสง่เสรมิใหป้ราชญช์าวบา้นไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา

อยา่งเป็นรปูธรรม 

  -  เยาวชนไมม่จีติสาํนึกในการอนุรกัษ์ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  การสนบัสนุนการดาํเนินงานจากนโยบายภาครฐั และราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4.  อปุสรรค (Treat ) 

-  การเปลีย่นแปลงทางสมัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม ตามกระแสโลกาภวิฒัน์ 

 -  การพฒันาดา้นเทคโนโลยเีรง่เรา้ใหเ้กดิการแขง่ขนั เป็นการกดทบัการพฒันาทางดา้น

ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถนิ 

  

ยทุธศาสตรท่ี์  5  การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 
  1.  จดุแขง็ (Strength) 

  -  มคีวามพรอ้มในการวางแผน ประสานงานกบัผูนํ้าและหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

  -  มงีบประมาณของตนเอง สามารถบรหิารจดัการเองได ้

  -  มสีภาพทางภมูศิาสตร ์เหมาะสม เชน่ น้ําลาํหว้ยทบัทนั และป่าชุมชน 
 

  2.  จดุอ่อน (weakness) 

  -  งบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไมเ่พยีงพอต่อการพฒันา 

  -  มกีลุ่มผูม้อีทิธพิลลกัลอบเขา้ทาํลายสิง่แวดลอ้ม 

  -  ประชาชนขาดความรว่มมอืในดแูลสิง่แวดลอ้ม 
 

  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  มรีะเบยีบ กฎหมาย และแนวทางการปฏบิตัริองรบั 

 -  นโยบายต่างๆของรฐับาลเอือ้และสนบัสนุนต่อการพฒันา 
 

 4.  อปุสรรค (Treat ) 
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-  ประชาชนไมต่ระหนกัถงึความสาํคญัและเหน็คุณคา่ของทรพัยากรธรรมชาต ิ

-  การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

 -  การเจรญิเตบิโตทางดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม ่และภาคอุตสาหกรรม และการเพิม่ขึน้ของ

ประชากร 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  6  การพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย 
  1.  จดุแขง็ (Strength) 

  -  บุคลากรมศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะทุม่เทและสง่เสรมิกจิกรรม 

  -  มงีบประมาณและสามารถบรหิารจดัการดว้ยตนเอง 

  -  มกีารอุปกรณ์พรอ้มในการบรรเทาสาธารณภยัไดเ้บือ้งตน้ 
 

  2.  จดุอ่อน (weakness) 

  -  ขาดความสามคัคแีละพลงัชุมชนความรว่มมอืของประชาชนอยา่งจรงิจงั 

  -  ขาดความเตรยีมพรอ้มในเรือ่งภยัธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้่วงหน้า 

  -  ประชาชนขาดจติสาํนึกในดา้นการสาธารณะต่างๆ 

  -  ปัญหาทางดา้นเศรษฐกจิ ยาเสพตดิ วา่งงาน และความเป็นอยูข่องประชาชนทีข่าด

ความมัง่คงในการดาํรงชวีติเอือ้ต่ออการประกอบอาชญากรรม 
 

  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  มนีโยบายของรฐัใหค้วามสาํคญัปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

 -  มหีน่วยงานต่างๆ พรอ้มใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ี
 

  

4.  อปุสรรค (Treat ) 

-  ความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีีก่า้วหน้ากระโดดทาํใหส้งัคมปรบัตวัไมท่นัสิง่

เปลีย่นแปลงไป 

-  การเกดิภยัธรรมชาตทิีไ่มอ่าจคาดการณ์ล่วงหน้าได ้
 

ยทุธศาสตรท่ี์  7  การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน และการ

ดาํเนินตามนโยบาย 
  

  1.  จดุแขง็ (Strength) 

  -  มกีารสง่เสรมิบุคลากรเขา้รบัการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

  -  มกีารสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในทอ้งถิน่ในรปูแบบของประชาคม 

  -  มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารต่างๆ ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ เชน่ เวบ็ไซด ์, วาร

สาน 
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  -  มงีบประมาณของตนเอง 
 

  2.  จดุอ่อน (weakness) 

  -  ประชาชนยงัขาดความเขา้ใจในการทาํงานขัน้ตอนกาทาํงานและระบบราชการ 

  -  งบประมาณทีจ่ะนํามาพฒันาบุคลากรยงัไมเ่พยีงพอและไมต่่อเน่ือง 

  -  บุคลากรไมเ่พยีงพอกบัปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ 

  -  ขาดอุปกรณ์ทีม่คีุณภาพและทนัสมยัสาํหรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 

  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  พระราชกฤษฎกีารวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 

2546 

 -  มหีน่วยงานระดบัจงัหวดัมาตรวจเยีย่มและใหค้าํแนะนําในการปฏบิติงาน 

 -  กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่รว่มกบัสถาบนัอุดมศกึษาจดัหลกัสตูรใหบ้คุลากรได้

ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

 -  การปฏริปูระบบราชการมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดแูลปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ

อยา่งจรงิจงัมากขึน้ 

 4.  อปุสรรค (Treat ) 

-  ผลจากการถ่ายโอนภารกจิทาํใหม้ภีารกจิเพิม่ขึน้แตไ่มม่งีบประมาณและบุคลากร

รองรบัในการ 

ปฏบิตังิาน 

-  ระบบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ไมจ่งูใจใหข้า้ราชการถ่ายโอนมาสงักดัองคก์ร

ปกครองสว่น 

ทอ้งถิน่ โดยเฉพาะเรือ่งความกา้วหน้าในอาชพีไมช่ดัเจน สทิธปิระโยชน์ทีพ่งึไดร้บัและความไมเ่ป็นธรรม 

ทาํใหเ้กดิความรูส้กึไมม่ัน่คง 

 

 

 

 

 

๑.2  การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

 เพื่อใหท้ราบถงึผลการดําเนินงานทีไ่ดจ้ากการพฒันาตามแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล

ประจําปีที่ผ่านมาว่าประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ ไดต้ดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามปี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 255๙ สรุปผลการดาํเนินการ ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินการตามแผนปี ๒๕๕๙ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ

ตาม

แผนพฒันา

ปี ๒๕๕๙ 

โครงการท่ี

ดาํเนินการ

ตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการท่ี

ดาํเนินการ

จ่ายขาดเงิน

สะสม 

รวมโครงการท่ี

ดาํเนินการท้ังส้ิน 

โครงการท่ีไม่ได้

ดาํเนินการตาม

แผนพฒันาฯ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑. การพฒันาดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 
๙๙ ๑๑ ๓ ๑๔ ๑๔.๑๕ ๘๕ ๘๕.๘๕ 

๒. การพัฒนาด้านส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 
๓๔ ๑๕ - ๑๒ ๓๕.๓๐ ๒๒ ๖๔.๗๐ 

3. การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

๑๘ ๒ - ๑ ๕.๕๕ ๑๗ ๙๔.๔๕ 

4. การพฒันาดา้นศาสนา 

ศลิปวฒันธรรม จารตี

ประเพณี และภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่ 

๑๘ ๘ - ๖ ๓๓.๓๓ ๑๒ ๖๖.๖๗ 

5 .  ก า ร พั ฒ น า ด้ า น

สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 

การกฬีาและนนัทนาการ 

๑๘ ๙ - ๓ ๑๖.๖๖ ๑๕ ๘๓.๓๔ 

6. การพฒันาการจดัระเบยีบ

ชุ มชน /สังคม  และรักษ า

ความสงบเรยีบรอ้ย 

๒๕ ๙ - ๕ ๒๐.๐๐ ๒๐ ๘๐.๐๐ 

7 .ก ารพัฒ น าบ ริห า ร

จัดการองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

๑๑ ๘ - ๕ ๔๕.๔๕ ๖ ๕๔.๕๕ 

รวม ๒๒๓ ๖๒ ๓ ๔๖ ๒๐.๖๒ ๑๗๗ ๗๙.๓๘ 

 

 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ      

  ผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑. โครงการตามแผนพฒันาสามปี  จาํนวน  ๒๒๓  โครงการ 

๒. โครงการทีด่าํเนินการตามขอ้บญัญตั ิ จาํนวน   ๖๒   โครงการ 

๓. โครงการทีด่าํเนินการโดยจา่ยขาดเงนิสะสม  จาํนวน   ๓   โครงการ 

๔. โครงการที่ดําเนินการ จํานวน  ๔๖  โครงการ (จํานวนโครงการในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จาํนวน  ๒๒๓  โครงการ)  คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐.๖๒ 

๕. โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน  ๑๗๗  โครงการ (จํานวนโครงการในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 

๒๕๕๙  จาํนวน  ๒๒๓  โครงการ)  คดิเป็นรอ้ยละ  ๗๙.๓๘ 

 

ผลการดาํเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  (ด้านงบประมาณ) 

ปีงบประมาณ จาํนวนงบประมาณ (บาท) 

แผนพฒันาสามปี แผนการ

ดาํเนินงาน 

ข้อบญัญติัฯ การเบิกจ่ายตาม

ข้อบญัญติั 

๒๕๕๙ ๑๑๗,๐๖๖,๗๕๐ ๑๑,๖๒๗,๘๔๗ ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๑๗๒,๘๔๗ 
 

ผลการดาํเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  (ด้านโครงการพฒันา) 

ปีงบประมาณ จํานวนโครงการ/กจิกรรม 

แผนพฒันาสามปี แผนการดาํเนินงาน โครงการ/กจิกรรมท่ีดาํเนินการ

ตามข้อบัญญัติฯ 

๒๕๕๙ ๒๒๓ ๖๒ ๔๓ 
 

รายงานโครงการท่ีดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดงันี ้

อบต.อเีซ หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัต ิ

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

๑.ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นหอ่งเปือย หมู่

ที ่8 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๑๒๕,๐๐๐ 

๒.ก่อสรา้งฝาปิดคลองสง่น้ําจากบา้นพระ 

หมูท่ี ่2 ไปบา้นหนองจมะ หมูท่ี ่10 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๑๕๐,๐๐๐ 

3.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าจากบา้นอเีซ หมู่

ที ่5 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๘๗,๕๐๐ 

4.ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บา้น

อรุณรงัษ ีหมู่ที ่11 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๑๑๒,๕๐๐ 

5.ขยายทอ่สง่น้ําเพือ่การเกษตร บา้นอเีซ 

หมูท่ี ่7 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๒๖๖,๐๐๐ 
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6.ขยายทอ่สง่น้ําบา้นโนน หมูท่ี ่12 ลง

หนองน้ําสาธารณะ 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๗๑,๐๐๐ 

7.โครงการถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บา้น

หนองหนกั หมูท่ี ่6 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๓๓๐,๖๐๐ 

8.โครงการขยายเขตวางทอ่สง่น้ําเพือ่

การเกษตรบา้นน้อยดงเมอืงหมูท่ี ่9 ไป

โนนเหล่ามว่ง 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๓๘๓,๐๐๐ 

 

อบต.อเีซ หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัต ิ

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

9.โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ําบา้นอเีซ 

หมูท่ี ่5 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๒๔๒,๓๐๐ 

10.โครงการปรบัปรุงต่อเตมิประตเูปิด-ปิด 

ทอ่สง่น้ําเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่9 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๒๑,๐๐๐ 

11.โครงการปรบัปรุงต่อเตมิประตเูปิด-ปิด 

ทอ่สง่น้ําเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่5 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ ๓๖,๐๐๐ 

การพฒันาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

12.เบีย้ยงัชพีคนชรา กองสวสัดกิารฯ อุดหนุน

เฉพาะกจิ 

๓,๖๔๕,๖๐๐ 

13.เบีย้ยงัชพีคนพกิาร กองสวสัดกิารฯ อุดหนุน

เฉพาะกจิ 

๙๖๐,๐๐๐ 

14.เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ กองสวสัดกิารฯ อุดหนุน

เฉพาะกจิ 

๑๘,๐๐๐ 

15.การใหค้วามสงเคราะหช์ว่ยเหลอืผู้

ยากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส คนแก่ คนชรา 

กองสวสัดกิารฯ ขอ้บญัญตั ิ ๘๐,๐๐๐ 

1๖.สง่เสรมิและสนบัสนุนอาหารเสรมิ(นม)

แก่โรงเรยีนในเขตพืน้ทีต่าํบล 2 แหง่ ศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ 4 แหง่ 

กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๕๘๔,๑๔๗ 

๑๗.สง่เสรมิและสนบัสนุนอาหารกลางวนั

แก่โรงเรยีนในเขตพืน้ทีต่าํบล 2 แหง่ ศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ 4 แหง่ 

กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๑,๓๕๑,๒๐๐ 

1๘.การจดักจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิ กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๕๐,๐๐๐ 

๑๙.อุดหนุนสาธารณสขุมลูฐาน สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๙๐,๐๐๐ 

๒๐.คา่วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืบรกิารทาง สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๖๐,๐๐๐ 
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การแพทยต์ลอดจนครุภณัฑอ์ื่นๆที่

เกีย่วขอ้ง 

2๑.อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอโพธิ ์

ศรสีวุรรณตามโครงการบรจิาคโลหติ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๙,๐๐๐ 

2๒.โครงการอุดหนุนโรงเรยีนบา้นอเีซ(ครุุ

ราษฏรว์ทิยา)ตามโครงการสง่เสรมิความ

เป็นเลศิทางวชิาการ 

กองการศกึษา ขอ้บญัญตั ิ ๓๐,๐๐๐ 

2๓.โครงการขอรบัเงนิกองทุนสง่เสรมิการ

จดัสวสัดกิารสงัคม 

กองสวสัดกิารฯ ขอ้บญัญตั ิ ๓๐,๐๐๐ 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๔.สนบัสนุนโครงการเกีย่วกบัเศรษฐกจิ

พอเพยีงตามแนวพระราชดาํร ิ

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

๒๕.การจดังานประเพณีวฒันธรรมสายน้ํา กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒๖.การจดังานประเพณีลอยกระทง กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๔๐,๐๐๐ 

๒๗.การจดังานประเพณีสงกรานต ์และ

งานกตญั�ผููส้งูอาย ุสามวยั สองใจอยูส่ขุ 

กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๖๐,๐๐๐ 

๒๘.การจดังานประเพณีเขา้พรรษา กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๒๐,๐๐๐ 

๒๙.สง่เสรมิประเพณีวฒันธรรมอนัดงีาม 

เชน่ งานบุญผะเหวด , งานสรภญัญะ ฯลฯ 

กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๒๐,๐๐๐ 

๓๐.อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอโพธิ ์

ศรสีวุรรณ ตามโครงการจดังานวนัปิย

มหาราช ประจาํปี 2559 

กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๕,๐๐๐ 

การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม การท่องเท่ียว และนันทนาการ 

๓๑.โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลมวลชน 

"อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ 

กองการศกึษา ขอ้บญัญตั ิ ๓๐,๐๐๐ 

๓๒.โครงการจดัแขง่ขนักฬีาปีใหมต่า้นภยั

ยาเสพตดิ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๙๐,๐๐๐ 

๓๓.อุดหนุนโรงเรยีนบา้นอเีซ(ครุุราษฏร์

วทิยา) ตามโครงการแขง่ขนักฬีา-กรฑีา

มวลชน นกัเรยีน นกัศกึษา ตาํบลอเีซ 

กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ ๑๐๐,๐๐๐ 

การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย 

๓๔.การบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน (1669) สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๒๕๐,๐๐๐ 
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ศนูยก์ูช้พี อบต.อเีซ 

๓๕.โครงการประชาคมออกใหป้ระชาชน

ไดเ้สนอปัญหาและความตอ้งการ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๒๐,๐๐๐ 

๓๖.โครงการรณรงคป้์องกนัและลด

อุบตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลต่างๆ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๔๐,๐๐๐ 

๓๗.อุดหนุนศูนยป์ฏบิตักิารเพือ่เอาชนะ

ยาเสพตดิจงัหวดัศรสีะเกษ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๕,๐๐๐ 

๓๘.อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอโพธิ ์

ศรสวุรรณ ตามโครงการมหกรรมการ

แขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ "โพธิศ์สีวุรรณ

เกมส"์ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๒๐,๐๐๐ 

การพฒันาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓๙.โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานดา้น

การเกษตรผสมผสานตามแนวคดิปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๓๐๐,๐๐๐ 

๔๐.โครงการอุดหนุนปกครองอาํเภอโพธิ ์

ศรสีวุรรณตามโครงการจดังานเฉลมิพระ

เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเน่ือง

ในวโรกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระ

ชนพรรษา 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๓๐,๐๐๐ 

๔๑.อุดหนุนศนูยข์อ้มลูขา่วสารประจาํปี สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๕๐,๐๐๐ 

๔๒.โครงการจา่ยเงนิเพือ่ประโยชน์ตอบ

แทนอื่นเป็นกรณีพอเศษแก่ขา้ราชการ 

ลกูจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๕๐๐,๐๐๐ 

๔๓.อุดหนุนปกครองอาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ 

ตามโครงการจดังานวนัเฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ 

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 12 สงิหามหาราชนีิ 2559 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ ๑๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๑๗๒,๘๔๗ 
 

๒. ผลท่ีได้รบัจากการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

   ๒.๑ ผลทีไ่ดร้บัหรอืผลทีส่าํคญั      
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  ยทุธศาสตรท่ี์  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน     

  ผลการพฒันา         

   1.  การพฒันาการคมนาคมและขนสง่     

   2.  การพฒันาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ   

   3.  การพฒันาแหล่งน้ํา 

ยทุธศาสตรท่ี์  2  การพฒันาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ผลการพฒันา 

  1.  การพฒันางานสวสัดกิารสงัคม 

  2.  การพฒันางานการศกึษา 

  3.  การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตรท่ี์  3  การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการพฒันา 

  1.  เพิม่ศกัยภาพการผลติเกษตรกรรมหลกัและการสง่เสรมิเกษตร 

  2.  การสง่เสรมิอาชพีเพือ่เพิม่รายได ้

ยทุธศาสตรท่ี์  4  การพฒันาด้านศาสนา ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิู

ปัญญาท้องถ่ิน 

ผลการพฒันา 

  1.  การสง่เสรมิทาํนุบาํรุงพทุธศาสนา 

  2.  การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

  3.  การสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม อนัดงีามของคนในทอ้งถิน่ 

ยทุธศาสตรท่ี์  5  การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลการพฒันา 

  1.  การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  2.  การปรบัปรุงภมูทิศัน์แหล่งธรรมชาตเิพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจและการทอ่งเทีย่ว 

  3.  การสนบัสนุนงานดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 

ยทุธศาสตรท่ี์  6  การพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย 
ผลการพฒันา 

  1.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

  2.  การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพของประชาชนในการพฒันา

ทอ้งถิน่ 

  3.  การพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

  4.  การสรา้งความเขม้แขง็แก่ชุมชน 
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ยทุธศาสตรท่ี์  7  การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน และการ

ดาํเนินตามนโยบาย 
ผลการพฒันา 

  1.  การพฒันางานบรหิารจดัการและการดาํเนินตามนโยบายรฐับาล 

 ๒.๒ ผลกระทบ 

 

  

 

 

 

 

 

๓. สรปุปัญหาอปุสรรคการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ปัญหาแลอปุสรรคในการปฏิบติังาน 

 ๑. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม  ยงัมน้ีอยไม่สามารถสะท้อนปัญหา  ความ

ตอ้งการของคนสว่นใหญ่ได ้

 ๒. จํานวนโครงการ/กจิกรรม ในแผนพฒันาท้องถิน่มจีํานวนมาก ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้

ตามทีไ่ดต้ัง้โครงการ/กจิกรรมไว ้

 ๓. งบประมาณในการบรหิารและพฒันามจีํานวนจํากดั  ไม่เพยีงพอกบัการพฒันาและทนัต่อ

ความตอ้งการของประชาชน จงึทาํใหป้ระชาชนรูส้กึวา่การพฒันาหรอืแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

 

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ 

 ๑. อบต. ควรประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดรู้แ้ละเขา้ใจ เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของคนในทอ้งถิน่

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัทอ้งถิน่ 

 ๒. ส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการเข้ามามสี่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความ

ตอ้งการอยา่งแทจ้รงิของหมูบ่า้นในการนําปัญหาและความตอ้งการบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี 
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 ๓. สรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชาคม  ถงึการเสนอโครงการ/กจิกรรม  ใหส้อดคลอ้งกบั

งบประมาณที ่อบต.ไดร้บัการจดัสรร  เพราะการเสนอโครงการ/กจิกรรม ทีม่ากเกนิศกัยภาพของ อบต. 

ทีจ่ะดําเนินการจะทําใหก้ารบรหิารนัน้เกดิความลม้เหลวในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ อบต. 

นัน้เอง 

 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลเหน็ว่า  การดําเนินโครงการเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อ

ทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิอยูท่ีก่ารสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนและการรว่มมอืกนัของทุกภาคสว่น  ใน

การร่วมคิดร่วมทํา ร่วมกันรบัผิดชอบ  โดย อบต.เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ดงักล่าว  และการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของทางราชการควรใหม้กีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน

ไดท้ราบอยา่งทัว่ถงึ  เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนและความเจรญิกา้วหน้าของทอ้งถิน่ โดยการพฒันา

ทีเ่กดิขึน้จะเป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป 

 

  



ส่วนท่ี  ๓  ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 

๑.๑ แผนยทุธศาสตรช์าติ  ๒๐  ปี 

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

เพื่อให้บรรลุวสิยัทศัน์ “ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการ

พฒันา ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” นาไปสู่การพฒันาใหค้นไทยมคีวามสุข และตอบสนองตอบ

ต่อการบรรลุ ซึง่ผลประโยชน์แห่งชาต ิในการทีจ่ะพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งรายไดร้ะดบัสงู เป็นประเทศ

พฒันาแลว้ และสรา้งความสขุของคนไทย สงัคมมคีวามมัน่คง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถ

แขง่ขนัไดใ้นระบบเศรษฐกจิ  

1. ด้านความมัน่คง 

(1) เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  

(2) ปฏิรูปกลไกการบรหิารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมอืง ขจดัคอรร์ปัชัน่ สรา้ง

ความเชือ่มัน่ในกระบวนการยตุธิรรม   

(3) การรกัษาความมัน่คงภายในและความสงบเรยีบร้อยภายใน ตลอดจนการบรหิารจดัการ

ความมัน่คงชายแดนและชายฝัง่ทะเล  

(4) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมอืระหว่างประเทศทุกระดบั และรกัษาดุลย

ภาพความสมัพนัธก์บัประเทศมหาอาํนาจ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรปูแบบใหม ่ 

(5) การพฒันาเสรมิสรา้งศกัยภาพการผนึกกาลงัป้องกนัประเทศ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ภายในประเทศ สรา้งความรว่มมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นและมติรประเทศ  

(6) การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติและระบบบรหิารจดัการภัยพิบตัิ รกัษาความ

มัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม  

(7) การปรบักระบวนการทางานของกลไกทีเ่กีย่วขอ้งจากแนวดิง่สูแ่นวระนาบมากขึน้  
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

(1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ สง่เสรมิการคา้ การลงทุน พฒันาสูช่าตกิารคา้  

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบรกิาร เสรมิสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยัง่ยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายยอ่ยสูเ่กษตรยัง่ยนืเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

(3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชุมชน พฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ ยกระดบัผลติภาพ

แรงงานและพฒันา SMEs สูส่ากล  
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(4) การพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษและเมอืง พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน และพฒันา

ระบบเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิ  

(5) การลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นการขนสง่ ความมัน่คงและพลงังาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวจิยัและพฒันา  

(6) การเชือ่มโยงกบัภมูภิาคและเศรษฐกจิโลก สรา้งความเป็นหุน้สว่นการพฒันากบันานา

ประเทศ สง่เสรมิใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบธุรกจิ ฯลฯ 
  

3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 

(1) พฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  

(2) การยกระดบัการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพเทา่เทยีมและทัว่ถงึ  

(3) ปลกูฝังระเบยีบวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม คา่นิยมทีพ่งึประสงค ์ 

(4) การสรา้งเสรมิใหค้นมสีขุภาวะทีด่ ี 

(5) การสรา้งความอยูด่มีสีขุของครอบครวัไทย 

 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสงัคม 

(1) สรา้งความมัน่คงและการลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม  

(2) พฒันาระบบบรกิารและระบบบรหิารจดัการสขุภาพ  

(3) มสีภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการดาํรงชวีติในสงัคมสงูวยั  

(4) สรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรมและความเขม้แขง็ของชุมชน  

(5) พฒันาการสือ่สารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา  

   

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

(1) จดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการทาํลายทรพัยากรธรรมชาต ิ 

(2) วางระบบบรหิารจดัการน้ําให้มปีระสทิธภิาพทัง้ 25 ลุ่มน้า เน้นการปรบัระบบการบรหิาร

จดัการอุทกภยัอยา่งบรูณาการ  

(3) การพฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

(4) การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

(5) การรว่มลดปัญหาโลกรอ้นและปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

(6) การใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลงัเพือ่สิง่แวดลอ้ม  
 

6. ด้านการปรบัสมดลุและพฒันา ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

(1) การปรบัปรุงโครงสรา้ง บทบาท ภารกจิของหน่วยงานภาครฐั ใหม้ขีนาดทีเ่หมาะสม  

(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการ  

(3) การพฒันาระบบบรหิารจดัการกาํลงัคนและพฒันาบคุลากรภาครฐั  
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(4) การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  

(5) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ  

(6) ใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล  

(7) พฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั  

(8) ปรบัปรุงการบรหิารจดัการรายไดแ้ละรายจา่ยของภาครฐั  
 

 

 

๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ 

ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 

กรอบแนวคิดและหลกัการ 

ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทย

จะยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบรบิทของการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสีย่งทัง้จาก

ภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกจิเสร ีความทา้ทายของเทคโนโลยใีหม ่ๆ การ

เขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุ การเกิดภยัธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทัง้เศรษฐกิจ 

สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัทีย่งัคงประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น 

ปัญหาผลติภาพการผลติความสามารถในการแขง่ขนั คุณภาพการศกึษา ความเหลื่อมลา้ทางสงัคม เป็น

ต้น ทําใหก้ารพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 จงึจําเป็นต้องยดึกรอบแนวคดิและหลกัการในการ

วางแผนทีส่าํคญั ดงัน้ี 

(1) การน้อมนําและประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

(2) คนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันาอย่างมสีว่นรว่ม 

(3) การสนบัสนุนและสง่เสรมิแนวคดิการปฏริปูประเทศ และ 

(4) การพฒันาสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื สงัคม อยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสขุ 

 

กรอบวิสยัทศัน์และเป้าหมาย 

1. กรอบวิสยัทศัน์แผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบรบิทการเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลงัประสบอยู่ ทําใหก้าร

กําหนดวสิยัทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ยงัคงมคีวามต่อเน่ืองจากวสิยัทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 

และกรอบหลกัการของการวางแผนทีน้่อมนําและประยุกต์ใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ยดึคน

เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอย่างมสี่วนร่วม การพฒันาที่ยดึหลกัสมดุล ยัง่ยนื โดยวสิยัทศัน์ของการ

พฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12  ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการกําหนดทศิทางการพฒันาทีมุ่ง่สูก่ารเปลีย่น

ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูง มคีวามมัน่คง และยัง่ยนื 
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สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข และนําไปสู่ การบรรลุวสิยัทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” ของ

ประเทศ 

2. การกาํหนดตาํแหน่งทางยทุธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategic Positioning) 

เป็นการกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตทิี ่สศช. ได้

จดัทาํขึน้ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดส้งูทีม่กีารกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นการ

ขนสง่และ โลจสิตกิสข์องภูมภิาคสูค่วามเป็นชาตกิารคา้และบรกิาร (Trading and Service Nation) เป็น

แหล่งผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรปลอดภยั แหล่งอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์และมนีวตักรรมสงูที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 การหลดุพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู 

1) เศรษฐกจิขยายตวัเฉลีย่ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 5.0 

2) ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP Per Capita) และรายไดป้ระชาชาตติ่อหวั (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพฒันา ฉบบัที่ 12 ในปี 2564 เป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ USA) และ 

301,199 บาท (8,859 ดอลลาร ์USA) ต่อคนต่อปี 

3) ผลติภาพการผลติเพิม่ขึน้ไมต่ํ่ากวา่เฉลีย่ รอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

4) การลงทุนรวมขยายตวัไม่ตํ่ากว่าเฉลีย่ รอ้ยละ 8.0 (การขยายตวัของการลงทุนภาครฐัไม่ตํ่า

กว่ารอ้ยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ย รอ้ยละ 7.5 ในขณะที่ปรมิาณ

การสง่ออกขยายตวัเฉลีย่ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 4.0 ต่อปี) 

3.2 การพฒันาศกัยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสงัคม

สงูวยัอย่างมีคณุภาพ 

1) ประชาชนทุกช่วงวยัมคีวามมัน่คงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ( SocioEconomic Security) 

และมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

2) การศกึษาและการเรยีนรูไ้ดร้บัการพฒันาคุณภาพ 

3) สถาบนัทางสงัคมมคีวามเขม้แขง็เป็นฐานรากทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคน 

3.3 การลดความเหล่ือมล้าในสงัคม 

1) การกระจายรายไดม้คีวามเทา่เทยีมกนัมากขึน้ 

2) บรกิารทางสงัคมมคีุณภาพและมกีารกระจายอยา่งทัว่ถงึ 

3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

1) รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์

อยา่งยัง่ยนืและเป็นธรรม 

2) ขบัเคลื่อนประเทศสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

3) เพิม่ขดีความสามารถในการรบัมอืภยัพบิตัแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
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4) เพิม่ประสทิธภิาพและเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

5) มกีารบรหิารจดัการน้ําใหส้มดุลระหวา่งการอุปสงคแ์ละอุปทานของน้ํา 

3.5 การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) การบรหิารงานภาครฐัทีโ่ปรง่ใส เป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ และมสีว่นรว่ม 

2) ขจดัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3) มกีารกระจายอาํนาจทีเ่หมาะสม 

 

แนวทางการพฒันา 

1. การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลดุพ้นกบัดกัรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู 

1.1 การสง่เสรมิดา้นการวจิยัและพฒันา 

พฒันาสภาวะแวดลอ้มของการพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ทัง้ดา้น การ

ลงทุนในการวจิยัและพฒันา ดา้นบุคลากรวจิยั ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และดา้นการบรหิารจดัการ 

รวมทัง้สนับสนุนและผลกัดนัให้ผู้ประกอบการมบีทบาทหลกัด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม ตลอดจน

ผลกัดนังานวจิยัและพฒันาใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งแทจ้รงิทัง้เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะโดยใหค้วามคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปัญญา 

1.2 การพฒันาผลติภาพแรงงาน 

สรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการพฒันากําลงัคนและแรงงานใหม้ทีกัษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคม

อาเซยีน โดยยกระดบัและพฒันาสมรรถนะแรงงานไทยดว้ยเทคโนโลย ีเร่งรดัใหแ้รงงานทัง้ระบบมกีาร

เรยีนรูข้ ัน้พื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานสนับสนุนให้แรงงานและปัจจยัการผลติมคีวาม

ยดืหยุ่นใน การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถ

เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมและบรกิารจดัทํากรอบคุณวุฒวิชิาชพีและมาตรฐานฝีมอืแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่

เชือ่มโยงกนัเพือ่ยกระดบัทกัษะของแรงงานไทย 

1.3 การสง่เสรมิผูป้ระกอบการทีเ่ขม้แขง็และพาณิชยด์จิติอล 

พฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการใหม้คีวามยดืหยุ่น สามารถปรบัตวัและดําเนินธุรกจิ

ท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกดีกนัทางการคา้ในรปูแบบต่างๆ เพิม่สดัสว่นความเป็น

เจา้ของของคนไทยและสนับสนุนใหม้กีารขยายตลาดทีม่แีบรนด์สนิคา้และช่องทางการตลาดทีเ่ป็นของ

ตนเองมากขึ้นตลอดจนพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมและบรกิารเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 

บรกิารและอุตสาหกรรมดจิติอล 

1.4 การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน 

เร่งลงทุนและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกจิใน

ประเทศและต่างประเทศ ทัง้การพฒันาและปรบัปรุงโครงขา่ยรถไฟใหเ้ป็นโครงขา่ยหลกัในการเดนิทาง
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และขนสง่ของประเทศ พฒันาโครงขา่ยระบบขนส่งสาธารณะและโครงขา่ยทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง 

ขยายขดีความสามารถของท่าอากาศยานหลกัของประเทศ พฒันาท่าเรอืที่มศีกัยภาพให้เป็นท่าเรอื

อเิลก็ทรอนิกสเ์ตม็รปูแบบ รวมทัง้พฒันาและปรบัปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนบัสนุน

การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมทีเ่กดิจากลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลติ

ชิน้ส่วน อากาศยานและอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศใน

การเป็นฐานการผลติ ในภมูภิาคอาเซยีน 

1.5 การปรบัโครงสรา้งการผลติ 

ปรบัโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร โดยการปรบัเปลี่ยนจาการผลติสนิค้าเกษตรขัน้ปฐมเป็น

สนิค้าเกษตรแปรรูปที่มมีูลค่าสูง มคีุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรา้งความเชื่อมโยงทางด้าน

วตัถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดบัการผลิตสินค้าขัน้ปฐมที่สูญเสียขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัลงสูร่ะดบั ทีจ่าํเป็นสาหรบัการสรา้งความมัน่คงทางดา้นอาหารและพลงังาน จดัระบบการผลติให้

สอดคล้องกบัศกัยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตัง้แต่ต้นน้ําถงึปลายน้ําทัง้ด้านกายภาพและ

เศรษฐกจิ รวมทัง้สง่เสรมิการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกจิการเจา้ของคนเดยีวเป็นการประกอบการใน

ลกัษณะสหกรณ์ หา้งหุน้สว่น และบรษิทัเพือ่ใหเ้กดิการประหยดัจากขนาด พจิารณาพนัธุพ์ชืทีเ่หมาะสม

กบัศกัยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ํา ใช้เทคโนโลยกีารผลติในระดบัที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ

ป้องกนัความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสรมิและเร่งขยายผลแนวคดิการทําการเกษตรตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง และระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื ปรบัโครงสรา้งการผลติภาคบรกิารโดยเร่งพฒันาระบบ

คมนาคมขนส่งใหเ้กดิความเชื่อมโยงกนัเป็นโครงข่ายทัง้ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพฒันาท่า

เทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรบัการเติบโต ของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วใหค้รอบคลมุและทนัสมยัทัง้การควบคุมกจิกรรมต่าง ๆ เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว

และสง่เสรมิการท่องเทีย่ว การกําหนดและจดัทากฎหมาย เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการท่องเทีย่วของไทย

สู่สากลและรองรบัการพฒันาการท่องเทีย่วใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาต ิรวมทัง้ส่งเสรมิการ

พฒันาเชงิพืน้ทีใ่นลกัษณะกลุ่มคลสัเตอรท์่องเทีย่ว โดยสนบัสนุนการพฒันาดา้นการท่องเทีย่วของพืน้ที่

ที่มคีวามเชื่อมโยงทัง้ทางกายภาพ วถิีชีวติ วฒันธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน

สง่เสรมิการสรา้งความเชื่อมโยงดา้นการท่องเทีย่วในภมูภิาคอาเซยีน ทัง้ประเทศทีม่พีรมแดนตดิกนัและ

ประเทศที่มโีครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกนัเพื่อใหเ้กดิการพฒันาแบบองคร์วมทัง้ระบบพฒันาต่อ

ยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพือ่เป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเชื่อมโยงการผลติกบัอุตสาหกรรมทีเ่ป็น

ฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยใหเ้ขา้สู่การเป็นศูนย์กลางการผลติและ

บรกิารทัง้ในระดบัอนุภูมภิาคและในภูมภิาคอาเซียนพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตวั

ด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลงังาน รวมทัง้ปัจจยัสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ เช่น ลด

อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงนิทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสรมิการนาเทคโนโลยีและนวตักรรมมา

ประยุกต์ใช้ทัง้ภาคการผลติ การตลาด การบรหิารจดัการ การเงนิและโลจสิติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ดจิติอล ในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้การลงทุนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละสนบัสนุนการลงทุน

เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสงัคมแห่งปัญญาและการเรยีนรู้ มุ่งเน้น การพฒันาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การ
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ลงทุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน 

การลงทุนด้านการวจิยัและพฒันาเชิงพาณิชย์ การจดัตัง้สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บรษิัทการค้า

ระหว่างประเทศ รวมทัง้การให้ความสําคญัเรื่องความรบัผดิชอบและการตอบแทนสู่สงัคมขององค์กร 

และกจิการเพือ่สงัคม 

 

2. การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรปูระบบเพ่ือสร้างสงัคมสงูวยัอย่างมี

คณุภาพ 

2.1 การพฒันาศกัยภาพคนในทุกช่วงวยัให้สนับสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศโดยช่วงวยั

เดก็ตัง้แต่แรกเกดิให้มพีฒันาการที่สมวยัในทุกด้าน วยัเรยีน วยัรุ่น ให้มทีกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะชวีติ 

สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นภายใต้บรบิทสงัคมที่เป็นพหุวฒันธรรม วยัแรงงานให้มีการพฒันายกระดบั

สมรรถนะฝีมอืแรงงานเพื่อสรา้งผลติภาพเพิม่ใหก้บัประเทศ วยัผูส้งูอายุใหม้กีารทํางานทีเ่หมาะสมตาม

ศกัยภาพและประสบการณ์ มรีายไดใ้นการดํารงชวีติ มกีารสรา้งเสรมิและฟ้ืนฟูสุขภาพเพื่อป้องกนัหรอื

ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรือ้รงัต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กดิภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครวั และระบบ

บรกิารสขุภาพ 

2.2 การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ เทา่เทยีมและทัว่ถงึ โดย 

1) ปฏิรูประบบบรหิารจดัการทางการศกึษา โดยปรบัระบบบรหิารจดัการการศกึษาใหม่ เพื่อ

สรา้งความรบัผดิชอบต่อผลลพัธ ์(Accountability) 

2) ปฏริปูระบบการคลงัดา้นการศกึษา เพื่อเพิม่คุณภาพและประสทิธภิาพการจดัการศกึษาโดย

การจดัสรรงบประมาณตรงสูผู่เ้รยีน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากภาคเอกชนในการจดัการศกึษา 

3) พฒันาคุณภาพครูทัง้ระบบ ตัง้แต่กระบวนการผลติ สรรหา และการคดัเลอืกให้ได้ คนดคีน

เก่ง รวมทัง้ระบบการประเมนิและรบัรองคุณภาพทีเ่น้นผลลพัธจ์ากตวัผูเ้รยีน 

4) ปฏริูประบบการเรยีนรูโ้ดยมุ่งจดัการเรยีนรู ้เพื่อสรา้งสมรรถนะกาลงัคนทัง้ระบบการศกึษา

ตัง้แต่ระดบัปฐมศกึษาจนถงึการเรยีนรูต้ลอดชวีติ พฒันาสื่อเพื่อการเรยีนรู ้ปรบัหลกัสตูรและผลติกาลงั

คนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงและความต้องการของตลาด การวจิยัและการใชเ้ทคโนโลยแีละสื่อ 

เพือ่การเรยีนรู ้

 
2.3 การพฒันาดา้นสุขภาพ โดยสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแพทย ์เพื่อ

รองรบัการเป็นสงัคมผูส้งูอายุทัง้ในดา้นผลติภณัฑส์ุขภาพและทีอ่ยู่อาศยัสาหรบัผูสู้งอายุ ยกระดบั การ

บรหิารจดัการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งความยัง่ยนืในระยะยาว โดยพฒันาระบบ

ขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารทรพัยากรดา้นสาธารณสุข บูรณาการระบบหลกัประกนัสุขภาพภาครฐั

ใหเ้กดิความเป็นเอกภาพในการบรหิารจดัการและการใชท้รพัยากร และสง่เสรมิการอภบิาลระบบสขุภาพ

ในรูปแบบเครอืข่ายที่มกีารใช้ทรพัยากรร่วมกนั พฒันาศกัยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาต ิทัง้ในด้านศูนย์กลางบรกิารสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบรกิารเพื่อ

สง่เสรมิสขุภาพ (Wellness Hub) ศนูยก์ลางยาและผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพ (Product Hub) และศนูยก์ลาง
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บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ

สาธารณสุขภายในประเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิการใหค้วามสําคญั กบัมติสิุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 

(Health in All Policies) เพื่อให้การขบัเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ

นโยบายสาธารณะทีม่ตี่อสขุภาพของประชาชน 

2.4 การสรา้งสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการดารงชพีในสงัคมสงูวยั โดยการปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้มและความจําเป็นทางกายภาพใหเ้หมาะกบัวยั และการพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุใน

รปูแบบ ทีห่ลากหลายทัง้ในดา้นการจดับรกิารสขุภาพและสวสัดกิารสงัคมอยา่งบรูณาการ โดยการมสีว่น

ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้พฒันาชุมชนทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มใหเ้ป็นตน้แบบของ

การดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพฒันานวตักรรมในการใช้ชวีติประจาวนัสา

หรบัผูส้งูอาย ุ

 

3. การลดความเหล่ือมลํา้ทางสงัคม 

3.1 การยกระดบัรายไดแ้ละสรา้งโอกาสในการประกอบอาชพี มุ่งเน้นการเพิม่ผลติภาพแรงงาน

โดยสนับสนุนใหแ้รงงานมโีอกาสเขา้ถงึการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานอย่างมมีาตรฐาน ปรบั

โครงสรา้งค่าจา้งแรงงานใหช้ดัเจนและสะทอ้นทกัษะฝีมอืแรงงานอย่างแทจ้รงิ เรง่ผลกัดนัใหก้ารใชร้ะบบ

มาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพีและมาตรฐานฝีมอืแรงงานในทางปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม นอกจากน้ี เพิม่ผลติ

ภาพทางการผลติของเกษตรกรรายย่อย โดยสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา และการผลติทางการเกษตรที่

สอดคล้องกับพื้นที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทาง

การเกษตรโดยสนบัสนุนปัจจยัการผลติ 

3.2 การจดับรกิารทางสงัคมให้ทุกคนตามสทิธิข ัน้พื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกนัระดบั

ปัจเจก โดย 

1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย

โดยเฉพาะระบบบรกิารสาธารณสขุและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สวสัดกิารสงัคม และกระบวนการยตุธิรรม 

2) สนับสนุนการจดัหาทีอ่ยู่อาศยัของผูม้รีายไดน้้อยและการเขา้ถงึระบบสาธารณูปโภคกําหนด

เป็นนโยบายทีอ่ยู่อาศยัแห่งชาตแิละเมอืงน่าอยู ่พฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัแกปั้ญหาชุมชนแออดัในเมอืง

โดยดําเนินการร่วมกบัภาคธุรกจิเอกชน และ 1) การจดัรูปแบบสวสัดกิารพืน้ฐานทีจ่าเป็นและเหมาะสม

ตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ทีค่าํนึงถงึฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนั โดยมี

แนวทางการรบัภาระคา่ใชจ้า่ยรว่มกนั (Cost Sharing) 

3.3 การสรา้งความเสมอภาคในการเขา้ถงึทรพัยากร โดยปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรสนบัสนุนให้

เกษตรกรรายย่อยที่ไรท้ี่ดนิทํากนิและยากจนได้มทีี่ดนิเป็นของตนเองหรอืมสีทิธทิํากินในที่ดนิปฏิรูป

ระบบการบรหิารจดัการน้ําอย่างเป็นระบบและเขา้ถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จรงิด้วยการผลกัดนั 

พระราชบญัญตัทิรพัยากรน้ํา พ.ศ. ...... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงาน 

และสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วม รวมทัง้ปรบัโครงสรา้งภาษทีีเ่ป็นธรรม เช่น ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 

ภาษมีรดก และภาษสีิง่แวดลอ้มเป็นตน้ 



36 
 

3.4 การเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมอย่างเสมอภาค การคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน และการเขา้ถงึ

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสรมิศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่

ประชาชนรวมทัง้การปรบัปรุงและบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่า

ชุมชน กฎหมายภาษมีรดก กฎหมายทีด่นิ เป็นตน้ 

 

 

4. การรองรบัการเช่ือมโยงภมิูภาคและความเป็นเมือง 

4.1 การลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อํานวยความสะดวกของเมอืง เตรยีมความพรอ้ม

รองรบัความเป็นเมอืง ทัง้ดา้นการบรหิารจดัการดา้นผงัเมอืง ดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ

คมนาคมขนส่ง ระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ระบบการศกึษา และระบบสาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐาน มี

คุณภาพ และเพยีงพอต่อความตอ้งการของคนในเมอืง รวมทัง้เสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิารจดั

การเมอืง ตามระดบัการพฒันา 

4.2 การพฒันาดา้นการขนสง่และโลจสิตกิสเ์ชื่อมโยงกบัเพือ่นบา้น สง่เสรมิและเรง่รดัการพฒันา

ระบบการบรหิารจดัการโลจสิตกิสข์องประเทศ เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศทัง้ดา้น

การคา้ การลงทุน และการบรกิาร โดยคาํนึงถงึการเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Green Logistics) สนบัสนุน

ให้เกดิความร่วมมอืในห่วงโซ่อุปทาน และปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบ รวมทัง้ปรบัลดกระบวนงาน

ดา้นอํานวยความสะดวกทางการคา้ ขนส่ง และโลจสิตกิส ์ใหม้คีวามสะดวกและมปีระสทิธภิาพต่อภาค

ธุรกจิอยา่งแทจ้รงิ 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้

ความสําคญักบันโยบายส่งเสรมิการลงทุนและการคา้ชายแดน เพื่อดงึดูดใหน้ักลงทุนในภูมภิาคเขา้มา

ลงทุน ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทัง้ส่งเสริมการจดัตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่

ชายแดนโดยใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิการลงทุนและสทิธปิระโยชน์การ

บรหิารจดัการแรงงานต่างด้าว และการให้บรกิารจุดเดยีวเบ็ดเสรจ็ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกด้าน

การคา้ชายแดนและการผา่นแดน ระหวา่งไทยกบัประเทศในภมูภิาคมากขึน้ 

 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

5.1 การรกัษาทุนทางธรรมชาตเิพือ่การเตบิโตสเีขยีว ใชป้ระโยชน์จากทุนธรรมชาตโิดยคาํนึงถงึ

ขดีจํากดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวั ปกป้องรกัษาทรพัยากรป่าไม้ โดยสนธกิําลงัของทุกภาคส่วนนา

ระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อการบรหิารจดัการ บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม เพิม่

พื้นที่ป่าไม้ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนืและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทัง้ผลกัดนัแนวทางการ

ประเมนิมูลค่าของระบบนิเวศและ การสรา้งรายไดจ้ากการอนุรกัษ์ จดัสรรที่ดนิใหแ้ก่ผูย้ากไร ้กระจาย

การถอืครองที่ดนิ จดัทําฐานขอ้มูลทีด่นิ เพื่อการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ การจดัเกบ็ภาษทีี่ดนิใน

อตัราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถอืครองทีด่นิ ทีเ่หมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกนัการถอืครอง
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ที่ดนิของคนต่างชาต ิบรหิารจดัการน้ําเพื่อให้เกดิความยัง่ยนื บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น

ระบบ สรา้งศูนยข์อ้มลูทรพัยากรน้ํา จดัตัง้องคก์รบรหิารจดัการน้ําในระดบัพืน้ที ่เช่น คณะกรรมการลุ่ม

น้ํา และองคก์รผูใ้ชน้ํ้า คุม้ครองทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ลดความขดัแยง้เชงินโยบายระหว่างการ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การท่องเทีย่ว การประมง และวถิชีวีติของชุมชน บรหิารจดัการแร่โดยกําหนด

ปรมิาณที่เหมาะสมในการนําแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจาเป็นและมูลค่า ในอนาคต บงัคบัใช้

มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมอืงแร่ที่ก่อมลพษิต่อสภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของ

ประชาชน 

5.2 การส่งเสรมิการบรโิภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม สร้างระบบหมุนเวยีนวสัดุที่ใช้แล้วที่มี

ประสทิธภิาพ ขบัเคลื่อนสู่ชุมชนหรอืสงัคมทีป่ราศจากขยะ (Zero Waste Society) ผ่านมาตรการต่างๆ 

เช่นการปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิง่แวดล้อม การศกึษาเพื่อสิง่แวดล้อม มาตรฐานและ

ฉลากสนิคา้ เป็นตน้ 

5.3 การส่งเสรมิการผลติ การลงทุน และการสรา้งงานสเีขยีว เพื่อยกระดบัประเทศสู่เศรษฐกจิ

และสงัคมที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม พฒันาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมสีเขยีว ส่งเสรมิผู้ประกอบการให้

สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply 

Chain/Green Value Chain)ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยัง่ยืน รวมทัง้ส่งเสริมภาคบริการที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศกัยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขบัเคลื่อน

เศรษฐกจิ 

5.4 การจดัการมลพษิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม ด้วยการเร่งรดัการควบคุมมลพษิทัง้ทาง

อากาศ ขยะ น้ําเสยี และของเสยีอนัตราย ทีเ่กดิจากการผลติและบรโิภค เพือ่สรา้งคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่

ดใีหก้บัประชาชน เร่งรดัแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นลําดบัแรก โดยส่งเสรมิใหเ้กดิกลไกการคดัแยก

ขยะเพื่อนํากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากทีสุ่ด เร่งกําจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานทีก่ําจดัในพื้นที่วกิฤต 

สรา้งรปูแบบ การจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายทีเ่หมาะสม เน้นการแปรรปูเป็นพลงังาน สรา้ง

วนิยัของคนในชาต ิมุง่สูก่ารจดัการทีย่ ัง่ยนื โดยใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน และการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

5.5 การพฒันาความร่วมมอืดา้นสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ ผลกัดนัการจดัทําแผนแม่บทการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของอาเซยีน หาแนวทางความร่วมมอืกบัอาเซยีนและ

อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด

การพลงังานและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

5.6 การเพิม่ขดีความสามารถในการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและ

การบรหิารจดัการเพื่อลดความเสีย่งดา้นภยัพบิตั ิเพิม่ขดีความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวัต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เพิ่มศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้กบัทุกภาคส่วน 

สง่เสรมิ การวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพือ่ลดผลกระทบและปรบัตวัต่อ

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบการเตอืนภยั ตลอดจนสง่เสรมิความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิใหค้วามสาํคญั

กบัการป้องกนัน้าท่วม วางแผนป้องกนัเมอืงและพืน้ทีช่ายฝัง่ พฒันาเมอืงทีส่ามารถปรบัตวัและยดืหยุ่น
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ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Resilience City) การให้บรกิารของระบบ

นิเวศ ส่งเสรมิการลงทุนของภาคเอกชนในการรบัมอืภยัพบิตัโิดยสรา้งแนวป้องกนัตามธรรมชาต ิและ

การจดัทําแผนธุรกจิต่อเน่ือง รวมทัง้การพฒันาระบบการจดัการภยัพบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพพรอ้มรองรบั

แนวโน้มการเกดิภยัพบิตัทิีรุ่นแรงในอนาคต 

 

6. การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.1 การสรา้งความโปรง่ใสในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตัริาชการ โดยใหม้ชี่องทางใหทุ้กภาคสว่น

สามารถเขา้ถงึ เขา้ตรวจสอบขอ้มลูของภาคราชการและรอ้งเรยีนได ้เช่น ขอ้มลูการประกวดราคาจดัซื้อ

จดัจา้งโครงการของทางราชการ ขอ้มลูการประมลูโครงการ ผูช้นะการประมลูและราคาปิดประมลูขอ้มลู

ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริต

คอรร์ปัชัน่ และคดทีีป่ระชาชนใหค้วามสนใจในแต่ละยคุสมยั ฯลฯ 

6.2 การพฒันาบุคลากรภาครฐัให้มคีวามเป็นมอือาชีพและเพยีงพอต่อการขบัเคลื่อนภารกิจ

ภาครฐัร่วมกบัภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพื่อใหร้ะบบราชการเลก็กะทดัรดัแต่มี

ความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพสงู 

6.3 การสรา้งรูปแบบการพฒันา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เหมาะสม สามารถรบัมอืการ

เปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้เป็นแกนหลกัในการประสานเครอื ขา่ยและ

เชือ่มโยงภาคสว่นต่างๆ ในระดบัพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6.4 การสรา้งระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ สรา้งผลงานทีม่คีุณภาพ 

รวดเรว็และน่าเชื่อถอื สามารถเป็นเครื่องมอืใหก้บัคณะรฐัมนตรปีระกอบการตดัสนิใจในเชงินโยบายได้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตดิตามประเมนิผลโครงการใหญ่ๆ ทีม่กีารใชจ้า่ยงบประมาณเป็นจาํนวนมากและ

เป็นโครงการทีม่ผีลกระทบในวงกวา้ง 

 

๑.๓ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

ยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่ี 2 

(อุบลราชธานี ศรสีะเกษ ยโสธร อาํนาจเจรญิ) 

วิสยัทศัน์ 

“ขา้วหอมมะลเิป็นเลศิ การทอ่งเทีย่วและการคา้ชายแดนไดม้าตรฐานสากล” 

พนัธกจิ 

1. พฒันาคุณภาพการผลติตามมาตรฐาน GAP และเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์เพิม่ชอ่งทางการตลาด

ขา้วหอมมะลคิุณภาพด ี

2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ

ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดใหไ้ดม้าตรฐาน 

3. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน ผูป้ระกอบการและเครอืขา่ยพนัธมติรธุรกจิ

การคา้ชายแดน ทัง้ดา้นการบรหิารจดัการ และพฒันาระบบโลจสิตกิสเ์พือ่เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์
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เป้าประสงคร์วม 

1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป เพิ่มช่องทาง

การตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ขา้วหอมมะลคิุณภาพด ี

2. พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพใหไ้ดม้าตรฐานและเสรมิสรา้งการบรหิารจดัการ

การมสีว่นรว่มขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชุมชนในแหล่งทอ่งเทีย่ว 

3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส ์

(Logistics) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจํานวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รบัใบรบัรองมาตรฐาน GAP ขา้วหอมมะล ิเป้าหมาย

รวม 4 ปี รอ้ยละ 90 

2. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว เป้าหมายรวม 4 ปี รอ้ยละ 20 ภาคการเกษตร

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

3. มลูคา่การคา้ชายแดนเพิม่ขึน้ เป้าหมายรวม 4 ปี รอ้ยละ 20 

4. อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมาย

รวม 4 ปี รอ้ยละ 8 

5. มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) ภาคการเกษตรเพิม่ขึน้ เป้าหมายรวม 4 ปี รอ้ยละ 

12 

6. ผลติภณัฑ์มวลรวมของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 4 ปี 

รอ้ยละ 12 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ไดก้ําหนดประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่ม

จงัหวดัฯ เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ 3 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคณุภาพและเพ่ิมมลูค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของ

ตลาด 

เป้าประสงค ์

1. เพิม่ผลผลติและพฒันาคณุภาพกระบวนการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพดตีามมาตรฐาน GAP 

2. พฒันาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ใหผ้ลติภณัฑ์จากการ

แปรรปูขา้วหอมมะลคิณุภาพด ี

3. พฒันาและเพิม่ชอ่งทางการตลาดขา้วหอมมะลแิละผลติภณัฑจ์ากขา้วหอมมะลคิุณภาพด ี

ตวัชี วดั/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รบัใบรบัรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจานวน

แปลง/ฟารม์ทีไ่ดร้บัการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ เป้าหมายรวม รอ้ยละ 90 

2. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูคา่ขา้วหอมมะลขิองกลุ่มจงัหวดั เป้าหมายรวม 4 ปี รอ้ยละ 8 

3. มลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวมกลุ่มจงัหวดัภาคการเกษตรเพิม่ขึน้เป้าหมายรวม รอ้ยละ 12 
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กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา 

1. พฒันาประสทิธภิาพกระบวนการผลติขา้วหอมมะลคิุณภาพมาตรฐาน 

2. สง่เสรมิเครอืขา่ยผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการแปรรปูและผลติภณัฑข์า้วหอมมะลคิุณภาพด ี

3. เพิม่ชอ่งทางการตลาดขา้วหอมมะลคิณุภาพด ี

4. สรา้งและพฒันาตราสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์ระบบสารสนเทศดา้นการผลติและการตลาด 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 พฒันาคณุภาพการท่องเท่ียวให้ได้ระดบัมาตรฐานและยัง่ยืน 

เป้าประสงค ์

1. พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพในกลุ่มจงัหวดัใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐานสากล 

2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการและพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

3. สนบัสนุนการพฒันาบรกิารและการบรหิารจดัการของเครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ 

4. สง่เสรมิการประชาสมัพนัธแ์ละพฒันาการตลาด 

ตวัชี วดั/ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว เป้าหมายรวม 4 ปี รอ้ยละ 20 

2. ระดบัความสาเรจ็ของการพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวดั เป้าหมายรวม 4 ปี

จงัหวดัละ 4 แหง่ 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา 

1. พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพในกลุ่มจงัหวดัใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐานสากล 

2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการและพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

3. สนบัสนุนการพฒันาบรกิารและการบรหิารจดัการของเครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ 

4. ส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์และพฒันาการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสรมิการพฒันาสินค้า

ผลติภณัฑช์ุมชนเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการธรุกิจการค้าและเพ่ิมมลูค่า 

การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค ์

1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชนและผูป้ระกอบการเศรษฐกจิเชงิ

สรา้งสรรค ์

2. เสรมิสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรทางการคา้การลงทุน ในกลุ่มจงัหวดัและประเทศเพือ่นบา้น 

3. ศกึษาและพฒันาระบบการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์(Logistics) เพือ่สนบัสนุนการคา้ 

4. เสรมิสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัของกลุ่มจงัหวดั รองรบัประชาคมอาเซยีน 

ตวัชี วดั/ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูคา่การคา้ชายแดน เป้าหมายรวม รอ้ยละ 20 

2. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูคา่การจาหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP คา่เป้าหมายรวม รอ้ยละ 20 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา 
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1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชนและผูป้ระกอบการเศรษฐกจิเชงิ

สรา้งสรรค ์

2. เสรมิสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรทางการคา้ การลงทุนในกลุ่มจงัหวดัและประเทศเพือ่นบา้น 

3. การศกึษาวจิยัและการพฒันาระบบผลติและสง่มอบ (Logistics) เพือ่สนบัสนุนธุรกจิการคา้ 

4. การเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งศกัยภาพในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

5. พฒันาดา่นการคา้ชายแดนใหม้มีาตรฐานรองรบัการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ 

6. พฒันาศกัยภาพแรงงานฝีมอืแรงงาน เพิม่ผลติภาพแรงงานรองรบัประชาคมอาเซยีน 

 

แผนพฒันาจงัหวดัศรีสะเกษ (พ.ศ. 2557 – 2560) (ฉบบัทบทวนปี 2560) 

วิสยัทศัน์ 

“ประตกูารคา้และการทอ่งเทีย่วสูอ่ารยธรรมขอมโบราณ ดนิแดนเกษตรปลอดภยัไดม้าตรฐาน” 

พนัธกิจ 

1. สง่เสรมิการคา้ การลงทนุ และการทอ่งเทีย่วกบักลุม่ประเทศอาเซยีน 

2. เสรมิสรา้งสนิคา้เกษตรปลอดภยัและไดม้าตรฐาน รวมถงึการเพิม่มูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูป

สนิคา้เกษตร 

3. สง่เสรมิสขุภาวะ การศกึษา การกฬีาและเพิม่ความรม่รืน่ของพืน้ทีส่เีขยีว 

4. สรา้งความมัน่คง ความเป็นระเบยีบ และความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

5. บรูณาการการทางานของทุกภาคสว่น เพือ่ขบัเคลื่อนยทุธศาสตรจ์งัหวดัใหบ้รรลุผลสมัฤทธิ ์

เป้าประสงคร์วม 

1. มลูคา่การคา้ การลงทุน และรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

2. ผลผลติดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรปูสนิคา้เกษตรมคีวามปลอดภยัไดม้าตรฐาน

เพิม่ขึน้ 

3. ประชาชนอาศยัในสภาพแวดล้อมที่เหมาะ มพีื้นที่สเีขยีวที่ร่มรื่น ผู้คนมคีุณภาพชวีติที่ด ีมี

ความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและการกฬีาเพิม่ขึน้ 

4. ชุมชนและสงัคมมรีะเบยีบ มคีวามสงบเรยีบรอ้ยและมคีวามมัน่คง 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

ประเ             ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 การยกระดบัเศรษฐกจิใหพ้ึง่ตนเองและแขง่ขนัได ้

ป                 ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 การเสรมิสรา้งความคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี

ประเ             ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประเ             ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเสรมิสรา้งความมัง่คงและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

     
 

         ๒. ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๒.๑ วสัยัทศัน์ 

“อเีซน่าอยู ่ สง่เสรมิความรู ้ พฒันาเศรษฐกจิ  ยกระดบัชวีติใหม้สีขุ” 

พนัธกิจ (Missinon)        

   1.  จดัให้มแีละบํารุงรกัษาทางบก  ทางน้ํา  และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กบั

ประชาชน   2.  สง่เสรมิการศกึษา      

    3.  ส่งเสรมิการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่ และ

พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว          

   4.  สง่เสรมิการอนุรกัษ์  ประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่  

    5.  สง่เสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน    

    6.  สง่เสรมิการใชภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่  และพฒันาฝีมอืแรงงาน  

    7.  สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีขุภาพและอนามยัทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ 

    8.  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเสพตดิ ผูม้อีทิธพิล 

๒.๒ ยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน      

  ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ     

  ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

   ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การพฒันาดา้นศาสนา ดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี 

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม    

   ยทุธศาสตรท์ี ่ 6  การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย   ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ และการดาํเนินตาม      นโยบาย 

ยทุธศาสตรท่ี์  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางการพฒันา         
 1.  การพฒันาการคมนาคมและขนสง่       

 2.  การพฒันาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ     

 3.  การพฒันาแหล่งน้ํา 
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เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. การพฒันาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ครอบคลุมทัง้ตาํบล 

จาํนวนโครงการที่

ไดร้บัการปรบัปรุง

ซ่อมแซมได้

มาตรฐาน 

๑๒ แหง่ ๑๒ แหง่ ๑๒ แหง่ ๑๒ แหง่ ๑๒ แหง่ จดัใหม้แีละ

บาํรุงรกัษา

ทางบก  ทาง

น้ํา  และ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐานใหก้บั

ประชาชน 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  2  การพฒันาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แนวทางการพฒันา         

 1.  การพฒันางานสวสัดกิารสงัคม       

  2.  การพฒันางานการศกึษา       

  3.  การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

การพฒันาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

๑. ประชาชนมี

สขุภาพและ 

คุณภาพชวีติทีด่ ี

พึง่พาตนเองได ้

ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

อตัราการเจบ็ป่วย

และตายจากโรค

เรือ้รงัของ

ประชาชนในตาํบล

อเีซ ลดลง 

รอ้ยละ ๑ รอ้ยละ ๑ รอ้ยละ ๑ รอ้ยละ ๑ < รอ้ยละ ๑ สง่เสรมิให้

ประชาชนมี

สขุภาพและ

อนามยัที่

แขง็แรง

สมบรูณ์ 

๒. เดก็และเยาวชน

ไดร้บัการศกึษา 

อยา่งทัว่ถงึ มี

คุณภาพ 

รอ้ยละของผล 

สมัฤทธิท์างการ

เรยีน 

สงูกวา่รอ้ยละ 50 

>รอ้ยละ ๕๐ >รอ้ยละ 

๕๐ 

>รอ้ยละ 

๕๐ 

>รอ้ยละ 

๕๐ 

>รอ้ยละ ๕๐ สง่เสรมิ

การศกึษา 
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ยุทธศาสตรท่ี์  3  การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพฒันา         

 1.  เพิม่ศกัยภาพการผลติเกษตรกรรมหลกัและการสง่เสรมิเกษตร    

 2.  การสง่เสรมิอาชพีเพือ่เพิม่รายได ้

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ประชาชนมี

อาชพีและรายได้

เพิม่ขึน้ 

 

รอ้ยละครวัเรอืนทีม่ ี

รายไดเ้พิม่ขึน้ 

รอ้ยละ ๑ รอ้ยละ ๒ รอ้ยละ ๓ รอ้ยละ ๔ > รอ้ยละ ๔ สง่เสรมิการ

ประกอบ

อาชพีของ

ประชาชน 

๒. ประชาชนไดร้บั

การเพิม่ศกัยภาพ

ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

จาํนวนโครงการ/

กจิกรรมการเพิม่

ศกัยภาพใหก้บั

ประชาชน 

๒  

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒          

โครงการ/

กจิกรรม 

สง่เสรมิการ

ใชภ้มูปัิญญา

ทอ้งถิน่  และ

พฒันาฝีมอื

แรงงาน 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  4  การพฒันาด้านศาสนา ด้านศิลปวฒันธรรม จารีต

ประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน       

  แนวทางการพฒันา        

  1.  การสง่เสรมิทาํนุบาํรุงพทุธศาสนา      

  2.  การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

  3.  การสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม อนัดงีามของคนในทอ้งถิน่ 

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   พ.ศ. พ.ศ.   พ.ศ. พ.ศ.            
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

การพฒันาด้านศาสนา ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

๑. ประชาชนได้

รว่มทาํนุบาํรุงพุทธ

ศาสนา และ

วฒันธรรมประเพณี 

 

รอ้ยละผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ ๒ รอ้ยละ ๓ รอ้ยละ ๔ รอ้ยละ ๕ รอ้ยละ ๕ สง่เสรมิการ

ประกอบ

อาชพีของ

ประชาชน 

 

ยทุธศาสตรท่ี์  5  การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม     
  แนวทางการพฒันา        

  1.  การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

  2.  การปรบัปรุงภมูทิศัน์แหล่งธรรมชาตเิพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจและการทอ่งเทีย่ว 

  3.  การสนบัสนุนงานดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖๑-

๒๕๖๔ 

การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 

๑. ทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่ 

แวดลอ้มมคีวาม

อุดมสมบรูณ์  

จาํนวนกจิกรรมการ

สง่เสรมิอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 ๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒ 

โครงการ/

กจิกรรม 

๒            

โครงการ/

กจิกรรม 

สง่เสรมิการรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มให้

คงอยู ่และพฒันา

แหล่งท่องเทีย่ว 
 

ยุทธศาสตรท่ี์  6  การพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษา

ความสงบเรียบร้อย         

 แนวทางการพฒันา         

 1.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ          

  2.  การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพของประชาชนในการพฒันา
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ทอ้งถิน่  3.  การพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ    

   4.  การสรา้งความเขม้แขง็แก่ชุมชน 

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖๑-

๒๕๖๔ 

การพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย 

๑. ประชาชน

ตาํบลอเีซมคีวาม

ความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ  

รอ้ยละการจบักุม 

ผูก้ระทาํผดิในคดี

แต่ละกลุ่มที่

เกดิขึน้ 

ระดบั ๕ ระดบั ๕ ระดบั ๕ ระดบั ๕ ระดบั ๕ ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา

เสพตดิ  ผูม้ี

อทิธพิล 

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์  7  การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และการดาํเนินตามนโยบาย       

  แนวทางการพฒันา        

  1.  การพฒันางานบรหิารจดัการและการดาํเนินตามนโยบายรฐับาล 

เป้าประสงค ์     

เชิงยทุธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั/ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

พ.ศ.   

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.   

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.            

๒๕๖๑-

๒๕๖๔ 

การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินและการดาํเนินตามนโยบาย 

๑. ประชาชนมี

ความพงึพอใจใน

การรบับรกิารของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

รอ้ยละการ

ประเมนิความพงึ

พอใจ 

ระดบั ๖  ระดบั ๖  ระดบั ๖  ระดบั ๖     ระดบั ๖ จดัใหม้แีละ

บาํรุงรกัษาทางบก  

ทางน้ํา  และ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐานใหก้บั

ประชาชน 
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 ๓.การวิเคราะหเ์พ่ือพฒันาท้องถ่ิน      

  ๓.๑ การวิเคราะหก์รอบการจดัทาํยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตารางแสดงการวิเคราะห ์SWOT สถานการณ์และแนวโน้มในการพฒันาท้องถ่ิน 

จดุแขง็  (Strengths: S) 

1. พื้นที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลอีเซมพีื้นที่ไม่มาก ทําให้ง่ายแก่การบรหิาร

จดัการ                   2. ราษฎรในชุมชนมีการ

พึง่พาอาศยั เกือ้กลูซึง่กนัและกนั 

๓. ชุมชนมวีฒันธรรม ประเพณี วถิีชีวติ และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

๔. พื้นทีเ่ป็นทีร่าบลุ่ม มลีําน้ําหว้ยทบัทนัไหลผ่าน

ทาํใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ

๕. มวีดัเป็นศูนยร์่วมจติใจและการร่วมทํากจิกรรม

ของประชาชน 

 

จดุอ่อน  (Weaknesses:  W) 

๑. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซเป็นองคก์รขนาด

เลก็  รายไดน้้อยงบประมาณมจีาํกดั 

๒. พนักงานและเจา้หน้าทีม่น้ีอยไม่พอกบัปรมิาณ

งานและภาระหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

๓. บุคลากรบางสว่นยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ ใน

กฎระเบยีบ และขอ้ปฏบิตัติ่างๆ 

๔. เครื่องมอื และอุปกรณ์ ไม่พอกบัเจ้าหน้าที่ทํา

ใหก้ารปฏบิตังิานล่าชา้ 

๕. มกีารอพยพแรงงานไปทาํงานในต่างพืน้ที ่

๖ .ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร ดู แ ล

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

โอกาส   (Opportunities:  O) 

๑. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

มอีํานาจหน้าที่  ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่

หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๒. รฐับาลมนีโยบายสนับสนุนการกระจายอํานาจ

การบริหารให้ท้องถิ่นดําเนินการเอง ตามที่

กฎหมายและระเบยีบกาํหนด  

๓. รฐับาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน

   ปัญหาอปุสรรคหรือข้อจาํกดั (Threats :  T ) 

๑. ประชาชนถูกเอารดัเอาเปรยีบจากพอ่คา้/

นายทุน  ในการขายสนิคา้ทางการเกษตร 

๒. สภาวะการทางการเมอืงสง่ผลต่อการพฒันา

ทอ้งถิน่ 

๓. ชุมชนและประชาชนขาดการรว่มมอืในการ

พฒันาทอ้งถิน่ 

๔. ความทนัสมยัและคา่นิยมประชาชนเปลีย่นไป ทาํ

ประชาชนในทอ้งถิน่ลมืรากฐานทางวฒันธรรมทีม่อียู ่  

และหนัไปนิยมวฒันธรรมการบรโิภคมากขึน้ 

๕. เกดิภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรงและมคีวามถีเ่พิม่มาก

ขึน้ 

๖. มปัีญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิและเป็น
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การอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู   เผยแพร่  และถ่ายทอด

วฒันธรรม   ประเพณีและภูมปัิญญาท้องถิน่มาก

ขึน้ 

๔. รฐับาลมนีโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกจิทําให้

เกดิการสรา้งงานในชุมชนมากขึน้ 

๕. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542  

สนบัสนุนใหม้กีารจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่อยา่งเทา่

เทยีมและทัว่ถงึ 

๖. รฐับาลมนีโยบายและใหค้วามสาํคญัในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละ  

สิง่แวดลอ้ม 

๗. รฐับาลมนีโยบายสง่เสรมิและสนบัสนุน 

“โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราช

ดาํรสั ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฯ 

๘. รฐับาลมนีโยบายใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

 

 

เสน้ทางลาํเลยีงยาเสพตดิสูภ่มูภิาคอื่น 

 

 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง   

 ปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา 

 1.  การขาดขอ้มูลที่เชื่อถอืไดใ้นการวางแผนจําเป็นต้องอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อนํามาพจิารณา

กําหนดจุดมุ่งหมายและกจิการต่าง ๆ ที่จะดําเนินงาน  แต่ถ้าขณะที่มกีารวางแผนนัน้ กลุ่มทํางานได้

ขอ้มลูทีม่าจากแหล่งทีเ่ชือ่ถอืไมไ่ด ้ จะทาํใหก้ารวางแผนงานนัน้  เกดิการผดิพลาด  ฉะนัน้  ขอ้มลูนบัว่า

เป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดแผนงานเป็นอยา่งยิง่ 

 2. การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปขา้งหน้า  ถ้าผู้บรหิารมแีนวโน้มที่จะทํางานในเชงิรบั

มากกว่าเชงิรุก  เขาจะไม่สามารถทําการวางแผนที่ดีได้เลย  ฉะนัน้  ผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มี

ความคดิรเิริม่และเป็นคนทีม่คีวามกระตอืรอืรน้จะไดส้ามารถมองหามาตรการประเมนิและตดิตาม  แผน

ทีว่างไวอ้ยา่งเหมาะสมและเขา้ใจการดาํเนินงานตามแผนอยา่งถูกตอ้ง 
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 3.  การวางแผนเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลาและสิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย  การวางแผนอาจจะทาํให้

การปฏบิตักิารบางกรณีล่าชา้ไปได ้ แต่กเ็ป็นความจรงิวา่  ถา้เราไมใ่ชเ้วลาในการวางแผนอย่างพอเพยีง

แลว้  แผนทีก่ําหนดขึน้อาจจะเป็นแผนที่ใชไ้ม่ได้  จงึกล่าวได้ว่า  การวางแผนเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้วลา

และคา่ใชจ้า่ยในการ 

รวบรวมการวเิคราะห์  สารสนเทศและการประเมนิทางเลอืกต่าง ๆ ดงันัน้  ถ้าการเสยีเวลาสิ้นเปลอืง

แลว้  ผลของแผนทีจ่ะออกมาดนีัน้  ยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้

 4. การดําเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการนํา

ความคดิรเิริม่และแนวความคดิใหม่ ๆ เขา้มาสู่องค์การ  ฉะนัน้ผูว้างแผนจําเป็นต้องมกีารยดืหยุ่นการ

ดาํเนินการในบางกรณีบา้ง  ซึง่จะนําผลดมีาสูอ่งคก์าร 

 5. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่เป็นข้อจํากัดในการวางแผน  บางครัง้

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในองค์การธุรกจิต่าง ๆ ทัว่โลกเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากความผนัผวน

ทางเศรษฐกจิ  สงัคมและการเมอืง  ฉะนัน้ผูว้างแผนไม่สามารถยอมรบัเรื่องราวต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 

อาจจะนําไปสู่การต่อต้านจากกลุ่มคนงานและทศันคตเิช่นน้ีจะส่งผลต่อ กระบวนการวางแผนที่เกดิขึน้

ขาดประสทิธภิาพ 

 6. ประสทิธภิาพในการวางแผนอาจมขี้อจํากดัมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

เพราะปัจจยัภายนอกบางอย่างยากแก่การทํานายและคาดการณ์ เช่นการเกดิสงคราม การควบคุมของ

รฐับาล หรอืภยัธรรมชาตติ่าง ๆ  ซึง่สิง่เหล่าน้ีผูว้างแผนไม่สามารถควบคุมไดก้อ็าจทําใหก้ารดาํเนินงาน

ตามแผนประสบปัญหายุง่ยากได ้

 

 

 

 

 

จดุยืนทางยทุธศาสตร ์(Positioning) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอเีซ 
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การกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

อเีซ  กาํหนดตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

ยโสธร อํานาจเจริญ  ควรเน้นการเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวและเพิม่ขดีความสามารถในการผลติของ

กลุ่มจงัหวดั  ขยายฐานการลงทุนไปสูป่ระเทศเพือ่นบา้น  โดยมปีระเดน็ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

 ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : การผลิตและแปรรปูสินค้าเกษตร      

 โดยมยีทุธศาสตรป์ระกอบดว้ย        

 ๑. ปรบัโครงสรา้งและสรา้งหุน้สว่นการผลติกบัประเทศเพือ่นบา้น 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : การท่องเท่ียวและบริการ        

 โดยมยีทุธศาสตรป์ระกอบดว้ย           

๑. สรา้งหุน้สว่นการทอ่งเทีย่วและบรกิารกบัประเทศเพือ่นบา้น 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : พฒันาสินค้า   OTOP 
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3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน       

      โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ พ.ศ. 256๑ – 256๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๑  การ

ยกระดบัเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเอง

และแข่งขนัได้ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  การสร้าง

ภมิูคุ้มกนัทางสงัคมและคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาติและ

่ ้  

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  การ

เสริมสร้างความมัน่คงและการ

รกัษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 :  การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : การยกระดบั

เศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและ

แข่งขนัได้ 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ      

อบต. อีเซ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 

1 การพฒันา

ดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 

การพฒันาดา้น

สง่เสรมิคุณภาพ

ชวีติ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 

การพฒันาดา้น

เศรษฐกจิฐาน

รากตามแนว

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  การ

พฒันาดา้นศาสนา

ศลิปวฒันธรรมจารตี

ประเพณีและภูมปัิญญา

้ ิ่  

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การ

พฒันาดา้น

สิง่แวดลอ้ม การ

ท่องเทีย่ว การกฬีา

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 

การพฒันาการจดั

ระเบยีบชุมชน/สงัคม 

และรกัษาความสงบ

ี ้  

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : การเสริมสร้าง

ภมิูคุ้มกนัทางสงัคม และคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๗ 

การพฒันาการ

บรหิารจดัการองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

1.  การพฒันาการ

คมนาคมและขนสง่                  

2.  การพฒันาการ

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการต่างๆ             

3   การพฒันาแหล่งน้ํา 

1.  การพฒันางาน

สวสัดกิารสงัคม 

2.  การพฒันางาน

การศกึษา            
3.  การพฒันาดา้น

สาธารณสุข 
 

1.  เพิม่ศกัยภาพการผลติ

เกษตรกรรมหลกัและการ

สง่เสรมิเกษตร                 

2.  การสง่เสรมิอาชพีเพือ่

เพิม่รายได ้

 

1.  การสง่เสรมิทาํนุบาํรุง

พุทธศาสนา             
2.  การสง่เสรมิการ

อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม 

จารตีประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่             
3.  การสง่เสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรม อนัดงีามของคน

่  

 

1.  การสง่เสรมิการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม              
2.  การปรบัปรุงภูมทิศัน์

แหล่งธรรมชาตเิพือ่การ

พกัผอ่นหยอ่นใจและการ

ท่องเทีย่ว 

3.  การสนบัสนุนงานดา้น

การกฬีาและนนัทนาการ 
 

1.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

และความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ   2.  การสง่เสรมิ

ประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธิ

เสรภีาพของประชาชนในการพฒันา

ทอ้งถิน่ 
๓.  การพฒันาการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ 
   

 

1.  การพฒันางานบรหิาร

จดัการและการดาํเนินตาม

นโยบายรฐับาล 
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 ๓.๔ แผนผงัยทุธศาสตร ์(strategic map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต / 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

แบบ ยท.0

 

วิสัยทศัน์ “อีเซน่าอยู่  ส่งเสริมความรู้  พฒันาเศรษฐกิจ  ยกระดบัชีวิตให้มีสขุ” 

 

ยุทธศาสตร์ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 

การพฒันาดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ าน 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 

การพฒันาดา้น

สง่เสรมิคุณภาพ

ชวีติ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 

การพฒันาดา้น

เศรษฐกจิฐานราก

ตามแนวปรชัญา

ิ ี  

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  การ

พฒันาดา้นศาสนา

ศลิปวฒันธรรมจารตี

ประเพณีและภูมปัิญญา

้ ิ่  

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การ

พฒันาดา้น

สิง่แวดลอ้ม การ

ท่องเทีย่ว การกฬีา

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 

การพฒันาการจดั

ระเบยีบชุมชน/สงัคม 

และรกัษาความสงบ

ี ้  

ยทุธศาสตรท่ี์ ๗ 

การพฒันาการ

บรหิารจดัการองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เป้าประสงค์ 
๑. การพฒันาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ครอบคลุมทัง้

 

๒. ประชาชนมี

สขุภาพและ

คุณภาพชวีติทีด่ ี

พึง่พาตนเองได้

ตามหลกัปรชัญา

ิ ี  

๓. ประชาชนมี

อาชพีและรายได้

เพิม่ขึน้ 

 

๔. ประชาชนไดร้ว่ม

ทาํนุบาํรุงพทุธศาสนา 

และวฒันธรรม

 

 

๕. ทรพัยากรธรรม 

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มมคีวาม

 

๖. ประชาชนตําบล  

อเีซมคีวามความ

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ 

๗. ประชาชนมี

ความพงึพอใจใน

การรบับรกิารของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

ค่าเป้าหมาย 
จาํนวนโครงการที่

ไดร้บัการปรบัปรุง

ซ่อมแซมได้

มาตรฐาน 

อตัราการเจบ็ป่วย

และตายจากโรค

เรือ้รงัของ

ประชาชนใน

ตําบลอเีซ ลดลง 

รอ้ยละ

ครวัเรอืนทีม่ ี

รายไดเ้พิม่ขึน้ 

 

รอ้ยละ

ผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม 

จาํนวนกจิกรรมการ

สง่เสรมิอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชา

ต ิ

รอ้ยละการ

จบักุมผูก้ระทาํ

ผดิในคดแีต่ละ

กลุ่มทีเ่กดิขึน้ 

รอ้ยละการ

ประเมนิความ

พงึพอใจ 
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๓.๕ รายละเอียดยทุธศาสตร ์

ความเช่ือมโยง

กบัยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 

หน่วย

สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

 

การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

การพฒันา

ด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

การพฒันาด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน

ครอบคลุมทัง้

ตาํบล 

จาํนวนโครงการ

ท่ีได้รบัการ

ปรบัปรงุ

ซ่อมแซมได้

มาตรฐาน 
 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ หมู่บ้าน 1.  การ

พฒันาการ

คมนาคมและ

ขนส่ง                 

2.  การ

พฒันาการ

สาธารณูปโภค

และ

สาธารณูปการ

ต่างๆ              3.  

การพฒันาแหล่ง

น้ํา 
 

- ถนนลาดยาง 

- ถนน

คอนกรีต 

- ถนนหินคลุก 

- ถนนดิน 

- กองช่าง - อบจ. 

- กรมส่งเสริม

ฯ 

- กรมทาง

หลวง 

- กรมทาง

หลวงชนบท 

การสรา้งภมิูคุ้มกนั

ทางสงัคมและ

คณุภาพชีวิตท่ีดี 

การเสริมสร้าง

ภมิูคุ้มกนัทางสงัคม 

และคณุภาพชีวิตท่ี

ดี 

การพฒันา

ด้านส่งเสริม

คณุภาพชีวิต 

ประชาชนมี

สขุภาพและ 

คณุภาพชีวิตท่ีดี 

พึ่งพาตนเองได้ 

ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

อตัราการ

เจบ็ป่วยและตาย

จากโรคเรือ้รงั

ของประชาชนใน

ตาํบลอีเซ ลดลง 

ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ < ร้อยละ ๑ 1.  การพฒันา

งานสวสัดิการ

สงัคม 

2.  การพฒันา

งานการศึกษา

            
3.  การพฒันา

- โครงการศนูย์

กู้ชีพฉุกเฉิน 

๑๖๖๙ 

- โครงการแจก

เบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอาย,ุ ผู้

พิการ, ผู้ป่วย

เอดส ์

- กองสวสัดิการ

สงัคมและ

สงเคราะห ์

- สาํนักงานปลดัฯ 

- กรมพฒันา

สงัคมฯ 

- รพ.สต. 

- รพ. ในพื้นท่ี 

แบบ ยท.0๓ 
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ด้านสาธารณสขุ 
 

 

การยกระดบั

เศรษฐกิจให้

พึ่งตนเองและ

แข่งขนัได้ 

 

การยกระดบั

เศรษฐกิจให้

พึ่งตนเองและ

แข่งขนัได้ 

 

การพฒันา

ด้านเศรษฐกิจ

ฐานรากตาม

แนวปรชัญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประชาชนมี

อาชีพและรายได้

เพ่ิมขึ้น 

 

ร้อยละครวัเรือน

ท่ีมีรายได้

เพ่ิมขึ้น 

 

ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ > ร้อยละ ๔ 1.  เพ่ิมศกัยภาพ

การผลิต

เกษตรกรรมหลกั

และการส่งเสริม

เกษตร                 

2.  การส่งเสริม

อาชีพเพื่อเพ่ิม

รายได้ 

 

- โครงการ

ส่งเสริมการ

ดาํเนินการ

ตามหลกั

ปรชัญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

- โครงการ

สนับสนุนการ

ดาํเนินการ

ของกลุ่มต่างๆ 

เช่น เล้ียงเป็ด 

เล้ียงววั ฯลฯ 

 

- กองสวสัดิการ

สงัคมและ

สงเคราะห ์

- สาํนักงานปลดัฯ 

- เกษตร

อาํเภอ, 

จงัหวดั 

- พฒันาชุมชน

อาํเภอ, 

จงัหวดั 

 

ความเช่ือมโยง

กบัยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลิต/

โครงการ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

หลกั 

หน่วย

สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

 

การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

การพฒันาด้าน

ศาสนา

ศิลปวฒันธรรม

จารีตประเพณี

และภมิูปัญญา

ท้องถ่ิน 

 

ประชาชนได้

ร่วมทาํนุบาํรงุ

พทุธศาสนา 

และวฒันธรรม

ประเพณี 

ร้อยละผู้เข้ารว่ม

กิจกรรม 
 

ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ ๑๒ หมู่บ้าน 1.  การส่งเสริมทาํนุ

บาํรงุพทุธศาสนา            

2.  การส่งเสริมการ

อนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรม 

จารีตประเพณี และ

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน            

3.  การส่งเสริม

คณุธรรม จริยธรรม 

อนัดีงามของคนใน

ท้องถ่ิน 

 

- ถนนลาดยาง 

- ถนน

คอนกรีต 

- ถนนหินคลุก 

- ถนนดิน 

- กองช่าง - อบจ. 

- กรมส่งเสริม

ฯ 

- กรมทาง

หลวง 

- กรมทาง

หลวงชนบท 

การสรา้งภมิูคุ้มกนั

ทางสงัคมและ

คณุภาพชีวิตท่ีดี 

การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาติ

การพฒันาด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

การท่องเท่ียว 

ทรพัยากรธรรม 

ชาติและ

ส่ิงแวดล้อมมี

จาํนวนกิจกรรมการ

ส่งเสริมอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ 

๒ 

โครงการ/

กิจกรรม 

๒ 

โครงการ/

กิจกรรม 

๒ 

โครงการ/

กิจกรรม 

๒ 

โครงการ/

กิจกรรม 

> ๒ โครงการ/

กิจกรรม 

1.  การส่งเสริมการ

อนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

- โครงการ

ป้องกนัและ

รกัษาป่า

- สาํนักงานปลดัฯ - อาํเภอโพธ์ิ

ศรีสวุรรณ 

- ป่าไม้จงัหวดั 
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และส่ิงแวดล้อม 

 

การกีฬาและ

นันทนาการ 

ความอดุม

สมบูรณ์ 

               

2.  การปรบัปรงุภมิู

ทศัน์แหล่งธรรมชาติ

เพื่อการพกัผ่อน

หย่อนใจและการ

ท่องเท่ียว 

3.  การสนับสนุนงาน

ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ 

 

ชุมชนโนน

ใหญ่ 

- โครงการ

สนองตาม

แนวทาง

พระราชดาํริฯ 

การเสริมสร้าง

ความมัน่คงและการ

รกัษาความสงบ

เรียบร้อย 

 

การเสริมสร้าง

ภมิูคุ้มกนัทางสงัคม 

และคณุภาพชีวิตท่ี

ดี 

การพฒันาการ

จดัระเบียบ

ชุมชน/สงัคม 

และรกัษา

ความสงบ

เรียบร้อย 

 

ประชาชนตาํบล  

อีเซมีความ

ความปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรพัยสิ์น 
 

ร้อยละการจบักมุ

ผู้กระทาํผิดในคดี

แต่ละกลุ่มท่ีเกิดขึ้น 
 

ระดบั ๕ ระดบั ๕ ระดบั ๕ ระดบั ๕ < ระดบั ๕ 1.  การป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

และการรกัษาความ

สงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรพัยสิ์น   

2.  การส่งเสริม

ประชาธิปไตย ความ

เสมอภาค สิทธิ

เสรีภาพของ

ประชาชนในการ

พฒันาท้องถ่ิน 

๓.  การพฒันาการ

ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

๔.  การสร้างความ

เข้มแขง็แก่ชุมชน 

 

- โครงการสาย

ตรวจร่วมของ 

อปพร., 

ตาํรวจบ้าน, 

สภ.โพธ์ิศรี

สวุรรณ 

- โครงการ

ป้องกนัภยั

และลด

อบุติัเหตทุาง

ถนนในช่วง

เทศกาลต่างๆ 

- สาํนักงานปลดัฯ - อาํเภอโพธ์ิ

ศรีสวุรรณ 

- สภ. โพธ์ิศรี

สวุรรณ 

- ปภ จงัหวดั 

การเสริมสร้าง

ความมัน่คงและการ

รกัษาความสงบ

เรียบร้อย 

 

การเสริมสร้าง

ภมิูคุ้มกนัทางสงัคม 

และคณุภาพชีวิตท่ี

ดี 

การพฒันาการ

บริหารจดัการ

องคก์ร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

 

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการรบับริการ

ขององคก์ร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
 

ร้อยละการประเมิน

ความพึงพอใจ 
 

ระดบั ๖ ระดบั ๖ ระดบั ๖ ระดบั ๖ > ระดบั ๖ 1.  การพฒันา

งานบริหาร

จดัการและการ

ดาํเนินตาม

นโยบายรฐับาล 
 

- โครงการ

พฒันา

ศกัยภาพ

ผู้บริหาร ส.

อบต. 

เจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ิน ผู้นํา

ชุมน ฯ 

- สาํนักงานปลดัฯ - กรมส่งเสริม

ฯ 
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ส่วนท่ี ๔ การนําแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบติั                     

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 

ท่ี ยทุธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

๑ การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

การเศรษฐกิจ - แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

- แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองช่าง อบต.อีเซ - กรมทางหลวง 

- อบจ. 

๒ การพฒันาด้านส่งเสริม

คณุภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

- แผนงาน

การศึกษา 

- แผนงาน

สาธารณสขุ 

- แผนงานสงัคม

สงเคราะห์ 

สาํนักงานปลดั 

อบต. 

กองสวสัดิการ

สงัคมฯ 

กองการศึกษาฯ 

- รพ.สต.อีเซ 

- รพ.โพธ์ิศรี-

สวุรรณ 

- พฒันาสงัคม 

จงัหวดัศรีสะ

เกษ 

๓ การพฒันาด้าน

เศรษฐกิจฐานรากตาม

แนวปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การเศรษฐกิจ - แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็

ชุมชน 

- แผนงาน

การเกษตร 

สาํนักงานปลดั 

อบต. 

กองสวสัดิการ

สงัคมฯ 

- เกษตรอาํเภอ 

๔ การพฒันาด้านศาสนา

ศิลปวฒันธรรมจารีต

ประเพณีและภมิูปัญญา

ท้องถ่ิน 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

- แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

สาํนักงานปลดั 

อบต. 

- วฒันธรรม

อาํเภอ 

- วฒันธรรม

จงัหวดั 

๕ การพฒันาด้าน

ส่ิงแวดล้อม การ

ท่องเท่ียว การกีฬาและ

นันทนาการ 

การเศรษฐกิจ - แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

สาํนักงานปลดั 

อบต. 

- กกท. 

- ร.ร. ในพื้นท่ี

ตาํบลอีเซ 

๖ การพฒันาการจดั

ระเบียบชุมชน/สงัคม 

และรกัษาความสงบ

เรียบร้อย 

บริหารทัว่ไป - แผนงานการ

รกัษาความสงบ

เรียบร้อย 

สาํนักงานปลดั 

อบต. 

- ปกครอง

อาํเภอ 

- สภ. โพธ์ิศรีฯ 

๗ การพฒันาการบริหาร

จดัการองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

บริหารทัว่ไป - แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป 

สาํนักงานปลดั 

อบต. 

- กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถ่ิน 
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๓ การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดั ที� ๑ การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
๑. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
๑.๑ การพฒันาการคมนาคมและขนสง่

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที�
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
1 กอ่สรา้งถนน คสล.จากบา้นนางปราณ ี เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 554,000  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ไปวดัเกา่บา้นแสง  หมูท่ี� 1 สะดวกยิ�งขึ�น าว  400 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

2 กอ่สรา้งถนน คสล.จากบา้นนางวร ไป เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ###### 221,600  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
คลองสง่นํ�าเกา่บา้นแสง  หมูท่ี� 1 สะดวกยิ�งขึ�น าว  200 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

3 ขยายไหลท่างจากบา้นแสง หมูท่ี� 1 ถงึ เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ขา้งละ 50 ซ.ม  ###### 890,000 590,000 590,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นหนองจมะ หมูท่ี� 10 สะดวกยิ�งขึ�น ยาว  3,000 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

4 กอ่สรา้งถนน คสล.รอบหนองเบบ เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 400,000 400,000 400,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นแสง  หมูท่ี� 1 สะดวกยิ�งขึ�น าว  800 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

5 กอ่สรา้งถนน คสล.ทศิตะวนัตกโรงเรยีนเพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 500,000  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
เบญจคามฯถงึอา่งบา้นแสง  หมูท่ี� 1 สะดวกยิ�งขึ�น มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

6 กอ่สรา้งถนน คสล. จากบา้นพระหมูท่ี� 2  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 516,250         -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หมูท่ี� 8 บา้นหอ่งเปือย สะดวกยิ�งขึ�น าว  700 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

7 กอ่สรา้งถนน คสล. จากบา้พระ หมูท่ี� 2  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 520,000 520,000 520,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นหนองฮ ูหมูท่ี�  3 สะดวกยิ�งขึ�น าว  700 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

8 ปรับปรงุถนนดนิจากบา้นนางประไพ วง   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 240,000  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
(หมูท่ี� 2 บา้นพระ) ถงึ บา้นหอ่งเปือย ห  สะดวกยิ�งขึ�น ว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาํหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นดาํเนนิการ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
๙ กอ่สรา้งถนนหนิคลกุบรเิวณสองฝั�ง
คลองสง่นํ�าบา้นพระ หมูท่ี� ๒

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา
สะดวกยิ�งขึ�น

ขนาดกวา้ง  ๕.๐๐ 
ม. ยาว ๓๕๐๐ ม.

####### ####### ####### #######ความยาวถนนการคมนาคม
สะดวกยิ�งขึ�น

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# กอ่สรา้งถนนหนิคลกุเลยีบฝั�งหว้ยทับทันเพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ######  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ทศิตะวนัตก บา้นหนองฮ ูหมูท่ี� 3 สะดวกยิ�งขึ�น าว  800 ม. หนา 0.08 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล. จากบา้นหนองฮ ูหม   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 400,000 300,000 300,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
สะดวกยิ�งขึ�น าว  400 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
บรเิวณบา้นนางสมบตั ิจันทรอนิทร ์
ไปถงึบา้นนายทองรอ้ย กลํ�าเกลี�ยง 
กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร บา้น
แปะ หมท่ี� ๔

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา
สะดวกยิ�งขึ�น

ถนนคอนกรตเสรม
เหล็กบรเิวณบา้น
นางสมบตั ิจันทร
อนิทร ์ไปถงึบา้น
นายทองรอ้ย กลํ�า
เกลี�ยง กวา้ง ๔ 

###### ######  -  - ความยาวถนน การ
คมนาคม
สะดวกมา
ยิ�งขึ�น

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# กอ่สรา้งถนนดนิจากที�นานายสทุัศน ์กลั�  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ######  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
นายว ี สมาลยี ์ถงึนานางทองพนู บวัศร ี  สะดวกยิ�งขึ�น ว  1,200 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนดนิรอบหมูบ่า้นจากที�สวนนเพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 50,000  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ทองรอ้ยถงึที�บา้นพอ่บญุช ูศรดี ี หมูท่ี�  สะดวกยิ�งขึ�น าว 250 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนดนิจากที�นานางไพบรูณ ์ วั  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 90,000  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ถนนลาดยาง สะดวกยิ�งขึ�น าว  500 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล. ในหมูบ่า้น  หมูท่ี�  4เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม.  ยา###### 500,000 500,000 500,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
สะดวกยิ�งขึ�น 600 ม. สงู 0.60 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล.จากปู่ ตาไปบา้นนายเพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 4.00 ม.  ยา######  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
 กํ�าเกลี�ยง หมูท่ี�  4 สะดวกยิ�งขึ�น 50 ม. สงู 0.60 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล. จากบา้นนายสมศักด  เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 4.00 ม.  ยา###### 600,000 600000 600000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หมูท่ี� 4 ถงึที�นานายเปลี�ยน  ศลิาวงศ์ สะดวกยิ�งขึ�น 500 ม. สงู 0.60 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# กอ่สรา้งถนน คสล. จากบา้นนางบญุธรร  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 831,000 831,000 831,000 831,000ความยาวถนนารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ม.5 ไปทศิตะวนัตกถงึฟารม์ววันายถนอ  สะดวกยิ�งขึ�น าว 900 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล. รอบหนองผอื บา้นอี   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม.           - 600,000  -  - ความยาวถนนารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
สะดวกยิ�งขึ�น มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล.ทศิตะวนัตกหมูบ่า้น    เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม. ยา ###### 512,000 512,000 512,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หมูท่ี� 7 (รอบหมูบ่า้น)   สะดวกยิ�งขึ�น 600 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนหนิคลกุจากหมูบ่า้น หมูท่ี�   เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 4.00 ม. ยา 351,000  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
โสกกระแดง้ (ฟารม์ววันม) บา้นอเีซ หมู  สะดวกยิ�งขึ�น 1,000 ม. หนา 0.08 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนดนิจากบา้นนายสวุทิย ์ผา่น เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 4.00 ม. ยา 500,000 500,000  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บญุยนื บา้นอเีซ หมูท่ี� 5 ถงึตน้มะเกลอื สะดวกยิ�งขึ�น 1,500 ม. หนา 0.40 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล.จากบา้นหนองหนักไเพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม. ยา ######  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ตะวนัออก (บา้นลงุบญุ) บา้นหนองหนัก  สะดวกยิ�งขึ�น 100 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนหนิคลกุจากบา้นนายอําพร เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม. ยา  - 600,000 600,000  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นอเีซ หมูท่ี� 7 (วดับา้นแทน่-บา้นหน   สะดวกยิ�งขึ�น 1,500 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล. รอบหนองหนัก บา้นเพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ###### 332,400  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หมูท่ี� 6 สะดวกยิ�งขึ�น าว  300 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนดนิบา้นหนองหนัก - บา้นเส  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 100,000 100,000 100,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
เสยีว สะดวกยิ�งขึ�น าว  800 ม. หนา 0.60 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ซอ่มแซมถนน คสล.จากบา้นนายเสาร ์  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม.  - 500,000 500,000          - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
วดัป่าเจรญิธรรม หมูท่ี�  6 สะดวกยิ�งขึ�น าว  400 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ปรับปรงุถนนดนิจากบา้นนายบญุ ถงึ นาเพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ######  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หมูท่ี� 6 สะดวกยิ�งขึ�น าว  500 ม. หนา 0.60 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# กอ่สรา้งถนนดนิจากนานายทัศน ์ธงไชย เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ######  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ตําบลเสยีว (จากถนนดําทศิตะวนัออกป่สะดวกยิ�งขึ�น ว 1000 ม. หนา 0.60 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ปรับปรงุถนนดนิจากนานายบญุช ูแสงแ   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 90,000  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
นานางเสี�ยน กนัตร ี หมูท่ี� 6 (โนนหนองสะดวกยิ�งขึ�น าว  500 ม. หนา 0.60 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล.จากบา้นนายนอ้ย พ   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ###### 295,500 295,500 295,500 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หนา้บา้นนายธัมมา ศรัทธานุ บา้นอเีซ ห  สะดวกยิ�งขึ�น าว  400 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล.จากบา้นนายบญุช ูแ   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ###### 221,600  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นนางทติยา  พันพล ูหมูท่ี� 7 สะดวกยิ�งขึ�น าว  200 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนดนินานายวรีะศักดิ� ภาษี - เพื�อใหก้ารสญัจ กวา้ง 5.00 ม. ###### 187,500  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หมูท่ี� 7 สะดวกยิ�งขึ�น าว 1,000 ม.สงู 0.60 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนหนิคลกุไปป่าชา้ , โสกกระเพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม. ยา 143,900 143,900 143,900 143,900 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นอเีซ หมูท่ี� 7 สะดวกยิ�งขึ�น  1,700 ม. หนา 0.08 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ซอ่มแซมถนน คสล.จากบา้นนางสงัวาล  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 3.00 ม. 200,000 200,000  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นนายเวยีง ศรไชยญาต ิหมูท่ี� 7 สะดวกยิ�งขึ�น ยาว  500 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายไหลท่างจากสามแยกบา้นอเีซใต ้   เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้งขา้งละ 50 ซ ###### #######  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ถงึบา้นพระ หมูท่ี� 2 ถงึบา้นหนองจมะ ห  สะดวกยิ�งขึ�น ยาว  3,000 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ซอ่มแซมถนน คสล.จากสามแยก
บา้นอเีซใต ้หมูท่ี� 7 ไปถงึบา้นพระ 
หมูท่ี� 2 ถงึบา้นหนองจมะ หมู ่10

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา
สะดวกยิ�งขึ�น

ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๓,๐๐๐ 

เมตร

###### ####### ####### #######ความยาวถนน การ
คมนาคม
สะดวกมาก
ยิ�งขึ�น

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
อื�นที�

เกี�ยวขอ้ง
# กอ่สรา้งถนน คสล. จากหนา้วดับา้นหอ่ง  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### ####### ####### ####### ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หมูท่ี� 8 ไป เมร ุ ประมาณ 300 เมตร สะดวกยิ�งขึ�น าว  300 ม. หนา 0.15 ม. สะดวกยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ซอ่มแซมถนน คสล.จากแยกโรงเรยีนเบ  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 280,000  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นหอ่งเปือย  หมูท่ี� 8  (ทศิเหนอืของ สะดวกยิ�งขึ�น าว  200 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ความยาวถนน

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน



60

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# กอ่สรา้งถนนหนิคลกุจากบา้นนายเสร ี- เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  - 290,000  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หวา้ บา้นหอ่งเปือย  หมูท่ี� 8 สะดวกยิ�งขึ�น นา 0.08 ม. ยาว  800 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล. สามแยกถนนลาดย  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นบุง่เบา สะดวกยิ�งขึ�น า 0.15 ม. ยาว 1,000 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนหนิคลกุจากวดัเกา่บา้นแสง เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  - 180,000  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ทศิใตว้ดัใหมเ่ขา้วดับา้นแสงถงึถนนลาด   สะดวกยิ�งขึ�น นา 0.08 ม. ยาว  800 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนดนิที�นาของพอ่ประวทิย ์ไปเพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม.  - 187,500 187,500            - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
เสอืโคก (อา่งบา้นแสง)  (ประชาคมจาก  สะดวกยิ�งขึ�น ว  1,000 ม. สงู 050 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ปรับปรงุถนนดนิที�นานายเกต ุทักษิน ไปเพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 144,000  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ถงึที�นานางบญุชยั หมูท่ี� 8 บา้นหอ่งเปือสะดวกยิ�งขึ�น าว  800 ม. สงู 0.40 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ซอ่มแซมสะพานขา้มคลองแฝก เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม.  - 500,000  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
(ออกจากบา้นนางประไพ ไป บา้นหอ่งเ  สะดวกยิ�งขึ�น ยาว  30 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ปรับปรงุถนนดนิจากวดับา้นแสงปัจจบุนั เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  -  - 126,000            - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หมูท่ี� 1 สะดวกยิ�งขึ�น าว  300 ม. สงู 0.40 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นนายศักดา  โสด   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 277,000 277,000 277,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นนายบญุเทยีน ชณิศร ีหมูท่ี� 9 บา้นนสะดวกยิ�งขึ�น าว  300 ม. หนา 0.15 ม. ยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนหนิคลกุบา้นนายฉว ีเทยีมใ   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม.  -  - 231,250  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หนองฮ ูหมูท่ี� 3  (ประชาคมจากหมูท่ี� 9สะดวกยิ�งขึ�น ยาว  1,000 ม. ยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ปรับปรงุถนนดนิบา้นนายบญุเทยีน ชณิศ  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 120,000 120,000 120,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ตะวนัตกผา่นหนองสาน (ดงละมว่ง) ถงึ สะดวกยิ�งขึ�น ยาว  1,700 ม. ยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ปรับปรงุถนนดนินานายวเิชยีร บญุมา ถงึเพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ######  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นนอ้ยดงเมอืง  หมูท่ี� 9 สะดวกยิ�งขึ�น ยาว  600 ม. ยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

งบประมาณและที�ผา่นมา

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

ความยาวถนน

ความยาวถนน



61

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# ปรับปรงุถนนหนิคลกุจาก3แยกที�นานาย   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ###### 231,250  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หนองบวั ถงึ แนวกนัไฟหนองบวั บา้นน ้  สะดวกยิ�งขึ�น ยาว  1,000 ม. ยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ปรับปรงุถนนหนิคลกุยกระดับจากสี�แยก  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 8.00 ม. ###### ###### 100,000 100,000 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
 หนองบวั หมูท่ี� 9 สะดวกยิ�งขึ�น ยาว  1,000 ม. ยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล.จากแยกฟารม์ววั ถงึ เพื�อใหก้ารสญัจระยะทางยาว ประมาณ300000  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
เทยีมไสย บา้นนอ้ยดงเมอืง หมูท่ี� 9 สะดวกยิ�งขึ�น 200 ม. ยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน ดนิ จากบา้นนางแววมณ ี- เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  - 740,000  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
นายทองพนู จันทรอ์นิทร ์บา้นหนองจม   สะดวกยิ�งขึ�น  นา 0.50 ม.ยาว  500 ม. ยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล.จากบา้นนางเต็ม - ไเพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ######  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
วดัป่าเวฬวุนั บา้นหนองจมะ หมูท่ี� 10 สะดวกยิ�งขึ�น  นา 0.15 ม.ยาว  500 ม. ยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนดนิจากบา้นหนองจมะ หมูท่   เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม.  -  - 126,000  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
บา้นพระ หมูท่ี� 2 สะดวกยิ�งขึ�น  นา 0.15 ม.ยาว  700 ม. สะดวกยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งนถนนดนิจากทางโคง้ บา้นหนอ    เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม.  -  - 126,000  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ไปถงึนานายทองใส  อนิตะนัย สะดวกยิ�งขึ�น  นา 0.15 ม.ยาว  500 ม. สะดวกยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนดนิจากอเีซบา้นสวนรมินํ�ารเีพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 5.00 ม.  -  - 126,000  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
หนองนาแซง บา้นหนองจมะ  หมูท่ี� 10 สะดวกยิ�งขึ�น  นา 0.15 ม.ยาว  500 ม. สะดวกยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นหนองจมะ หมูท่ ี  เพื�อใหก้ารสญัจ ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ######  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิบา้นหนองจมะ   สะดวกยิ�งขึ�น  นา 0.15 ม.ยาว  400 ม. สะดวกยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุจากที�
นานางแหวน่ ปัญญารมถงึคลองสง่
นํ�าตดิกบัที�นานางเลศิ วงคส์โุพธิ�

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา
สะดวกยิ�งขึ�น

ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร

###### ###### ###### ######ความยาวถนน การ
คมนาคม

สะดวกยิ�งขึ�น

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# กอ่สรา้งถนนหนิคลกุจากถนนดําตดิสะพเพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม. ยา ###### 175,500 175,500 175,500 ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ของนางเลศิ วงศส์โุพธ ์ผา่นป่าชา้เลยีบสะดวกยิ�งขึ�น 1,500 ม. หนา 0.15 ม. สะดวกยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ตดิคลองนํ�าไปบา้นแสง 

ความยาวถนน

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน



62

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ บา้นอรณุรังษี หมู่  เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม. ยา ###### 234,000 234,000         - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ถงึบา้นอเีซ  หมูท่ี� 7 สะดวกยิ�งขึ�น 2,000 ม. หนา 0.15 ม. สะดวกยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล. บา้นอรณุรังษี หมูท่ี�  เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม. ยา ######  -  -  - การคมนาคมสกองชา่งและ
บา้นเสยีว สะดวกยิ�งขึ�น 300 ม. หนา 0.15 ม. สะดวกยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ปรับปรงุถนนดนิในหมูบ่า้นใหเ้ป็นถนน คเพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 4.00 ม. ยา  ######  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
(ประชาคมจากหมูท่ี� 12) ยิ�งขึ�น 80 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยา  83,100  -  -  -
60 ม. หนา 0.15 ม.

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยา  ######  -  -  -
80 ม. หนา 0.15 ม.

# กอ่สรา้งถนนลาดยางกลางหมูบ่า้น บา้น  เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม. ยา   - ####### ####### ####### ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
(ประชาคมจากหมูท่ี�  12) สะดวกยิ�งขึ�น  800 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนน คสล. บา้นโนน หมูท่ี� 12 ถ  เพื�อใหก้ารสญัจนาดกวา้ง 5.00 ม. ยา  ###### ####### ####### ####### ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ดงเมอืง หมูท่ี� 9 ถงึ แยกหนองบวั สะดวกยิ�งขึ�น 4,000 ม. หนา 0.15 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนดนิ จากศาลาประชาคม - ศเพื�อใหก้ารสญัจวามยาวประมาณ 400 220,000  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
ดา้นทศิตะวนัออก หมูท่ี� 12 สะดวกยิ�งขึ�น มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งถนนรอบหมูบ่า้นทางทศิตะวนัต  เพื�อใหก้ารสญัจระยะทางยาวประมาณ 110,000  -  -  - ารคมนาคมสะดวกองชา่งและ
นายไพฑรูย ์ถงึ ที�ดนิประธานสภา หมูท่ ีสะดวกยิ�งขึ�น 100 ม. มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ภายในชมุช  เพื�อใหก้ารสญัจรไ ๑๒ หมู่ ####### ####### ####### #######ความยาวถนนารคมนาคมสะดว กองชา่งและ
สะดวกยิ�งขึ�น มากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เชื�อม
ระหวา่งตําบลอเีซกบัตําบลเสยีว

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

บานอรณุรงษ หมทู
 ๑๑ ถงึตําบลเสยีว
บา้นเสยีว หมูท่ี� ๒ 
ขนาดกวา้ง ๕ เมตร
 ยาว ๗๒๔ เมตร 

####### #######  -  - ความยาวถนนการคมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน

ความยาวถนน
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง ม.1 
ถงึสะพานเฉลมิพระเกยีรติ

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 

ระยะทาง ๔๕๐๐ 
   

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การคมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงานที�

ี�# โครงการซอ่มแซมปรับปรงุผวิจราจรแบ เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

ซอ่มแซมผวิจราจร
 บรเิวณบา้นโนน 
ระยะทาง ๕๐๐ ม. 
กวา้ง ๕ เมตร หนา

#######  -  -  - ความยาว
ถนน

การคมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง ม.๑๒ - เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 
ระยะทาง ๓ 

กโิลเมตร กวา้ง ๖ 

#######  -  -  - ความยาว
ถนน

การคมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง# โครงการซอ่มแซมผวิถนนแอสฟัลติ

กคอนกรตี ทางหลวงชนบท 
หมายเลข ๓๐๐๕ สายบา้นอเีซ - 
อําเภอบงึบรพ์

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

ซอ่มแซมผวิถนน
แอสฟัลตกิคอนกรตี
 ทางหลวงชนบท 
หมายเลข ๓๐๐๕ 
สายบา้นอเีซ  

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การคมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# โครงการขยายเขตถนนลาดยาง ทาง
หลวงแผน่ดนิ หมายเลข ๒๐๗๖ 
พรอ้มเกาะกลาง

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

เขตถนนลาดยาง 
ทางหลวงแผน่ดนิ 
หมายเลข ๒๐๗๖ 
พรอ้มเกาะกลาง

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การคมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา



64

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที�
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
1 ซื�อเครื�องกรองนํ�าประปาหมูบ่า้นแสง หม  เพื�อใหป้ระชาชนม หมูท่ี� 1 100,000 100,000  -  - ๑ แหง่ ะชาชนมนํี�าอปุโภกองชา่งและ

ที�สะอาดและทั�วถงึ บรโิภคสะอาด น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

2 กอ่สรา้งรางระบายนํ�า 2 ขา้งทางถงึสามเพื�อใหร้ะบายนํ�าไ หมูท่ี� 1 100,000 100,000  -  - วามยาวรางนํ�ชมชนน่าอยูไ่มม่นํี�กองชา่งและ
รร.เบญจคามฯ ป้องกนันํ�าทว่มขัง ทว่มขังในหมูบ่า้นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

3 กอ่สรา้งรางระบายนํ�าจากบา้นนางตวิ อ   เพื�อใหร้ะบายนํ�าไ หมูท่ี� 2 100,000 100,000  -  - วามยาวรางนํ�ชมชนน่าอยูไ่มม่นํี�กองชา่งและ
นายไถ ่ มคํีา  บา้นแสง หมูท่ี� 1 ป้องกนันํ�าทว่มขัง ทว่มขังในหมูบ่า้นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

4 ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจากบา้นพอ่ส  เพื�อใหม้ไีฟฟ้าใช ้ หมูท่ี� 1 , หมูท่ี� 8 78,000 78,000 78,000  - ๒ หมู่ ระชาชนมไีฟฟ้าใกองชา่งและ
ถงึโรงเรยีนเบญจคามฯ (ประชาคมจากห  เกษตร และเลี�ยงสตัว์ และเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าไปทางวดัเกา่ บา้   เพื�อใหม้ไีฟฟ้าใช ้ หมูท่ี�  1 312,000 312,000 312,000  - ๑ หมู่ ระชาชนมไีฟฟ้าใกองชา่งและ
อยา่งทั�วถงึ และเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

6 จัดซื�ออปุกรณ์เครื�องปั�มนํ�าประปา บา้นพ   เพื�อใหม้นํี�าในการ หมูท่ี� 2 20,000  -  -  - ๑ แหง่ ะชาชนมนํี�าอปุโภกองชา่งและ
ที�สะอาดและทั�วถงึ และเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าบา้นพระ  หมูท่ี� 2   เพื�อใหม้ไีฟฟ้าใช ้ หมูท่ี� 2 ######  -  -  - านวนครัวเรอืระชาชนมไีฟฟ้าใกองชา่งและ
หมูท่ี�  7 อยา่งทั�วถงึ และเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

8 กอ่สรา้งรอ่งระบายนํ�าภายในหมูบ่า้น เพื�อไมร่ะบายนํ�า าวประมาณ 1,000 ###### 400,000 400,000 400,000 วามยาวรางนํ�ดปัญหานํ�าทว่มภกองชา่งและ
บา้นพระ  หมูท่ี� 2 ไมม่นํี�าทว่มขัง ในหมูบ่า้น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

9 ขยายไฟฟ้าเพื�อการเกษตรจากบา้นหนอ  เพื�อใหไ้ฟฟ้าใชทํ้ หมูท่ี� 3 100,000  -  -  - านวนครัวเรอืระชาชนมไีฟฟ้าใกองชา่งและ
หมูท่ี� 3 เกษตร และเลี�ยงสตัว์ และเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายไฟฟ้าเพื�อการเกษตรจากบา้นหนอ  เพื�อใหไ้ฟฟ้าใชทํ้ หมูท่ี� 9  - 200,000  -  - านวนครัวเรอืระชาชนมไีฟฟ้าใกองชา่งและ
ดงเมอืง  หมูท่ี� 9 เกษตร และเลี�ยงสตัว์ และเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งรางระบายนํ�ามฝีาปิดในหมูบ่า้น   เพื�อใหนํ้�าไมท่ว่ม หมูท่ี� 4 ###### 400,000 400,000 400,000 วามยาวรางนํ�ดปัญหานํ�าทว่มภกองชา่งและ
และมชีอ่งระบายนํ�าออก ในหมูบ่า้น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

๑ .2 การพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตา่งๆ

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# กอ่สรา้ง/ตอ่เตมิศาลาเฉลมิพระเกยีรตดิเพื�อใหม้ี

สถานที�ในการ
ประกอบ
กจิกรรมของ
ชมุชน

หมูท๋ี� ๔ ######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมี
ความ

ปลอดภยัและ
ไดทํ้ากจิกรรม
รว่มกนัใน
ชมุชน

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# โครงการกอ่สรา้งลานกฬีาเอนกประสงคเพื�อใหม้ทีี�ใน
การออกกําลัง
กาย

หมูท่ี� ๔ ######  -  -  - ๑ แหง่ ไดส้ง่เสรมิ
สขุภาพ
ประชาชน

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# เจาะบาดาลที�ประปาบา้นแปะ ขนาดทอ่  เพื�อใหม้มีนํี�าในกา หมูท่ี� 4 #####  -  -         - ๑ แหง่ ะชาชนมนํี�าอปุโภกองชา่งและ
หมูท่ี�  4 อปุโภคบรโิภค บรโิภคอยา่งทั�วถน่ึวยงานที�เกี�ยวขอ้

# ตดิตั �งไฟฟ้าสอ่งสวา่งบรเิวณรอบศาลาป   เพื�อใหม้แีสงสวา่ง หมูท่ี� 4 ##### 50,000 50,000          - ๑ หมู่ ไมเป็นแหลง่มั�วสมุกองชา่งและ
ในบรเิวณศาลาปู่ ตา ของกลุม่วัยรุน่ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ตดิตั �งไฟฟ้าสอ่งสวา่งบรเิวณซอย
บา้นนายสมศักดิ�  ธาน ีหมูท่ี� 4

เพื�อใหม้แีสง
สวา่งในชมุชน

หมูท่ี� ๔ ##### 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่ง

ชมุชนเกดิ
ความปลอดภยั

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าเพิ�มอกี 1 จดุ ถงึ เพื�อใหม้แีสงสวา่ หมูท่ี� 4 #####  -  -  - านวนครัวเรอืระชาชนสามารกองชา่งและ
พมิศร  หมูท่ี�  4 ทําเกษตรกรรมไน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจาก รพสต. เพื�อใหม้ไีฟฟ้าใ หมูท่ี� 5 #####  -  -  - านวนครัวเรอืระชาชนมไีฟฟ้าใกองชา่งและ
ภกัด ี หมูท่ี�  5 ทําการเกษตร และเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าจากบา้นนางบญุธรรม มี   เพื�อใหม้ไีฟฟ้าท หมูท่ี� 5 ##### ##### ##### ##### านวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
นายถนอม ทองสําแดง เกษตรและเลี�ยงสตัวไ์ด ้ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งรางระบายนํ�าในหมูบ่า้น หมูท่ี� 5เพื�อไมใ่หนํ้�าทว่ ยาวประมาณ 500 ม ##### ##### ##### ##### วายยาวรางนํ�ดปัญหานํ�าทว่มภกองชา่งและ
บา้นอเีซ และมรีอ่งระบายนํ�า ในหมูบ่า้น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการเจาะบอ่บาดาลในนาขา้ว หมูท่ ีเพื�อใหม้นํี�าในกา หมูท่ี� 5  -  - #####         - ๑ แหง่ ประชาชนมคีวามกองชา่งและ
บา้นอเีซ อปุโภคบรโิภค เป็นอยูท่ี�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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# โครงการกอ่สรา้งศนูยโ์อทอป หมูท่ี� 5 มสีนิคา้พื�นเมอืง หมูท่ี� 5  -  - #####          - ๑ แหง่ สนิคา้พื�นเมอืงขกองชา่งและ
บา้นอเีซ และชมุชนุมรีายได ้ และชมุชนุมรีายไน่วยงานที�เกี�ยวขอ้
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# โครงการกอ่สรา้งเตาเผาขยะหมูบ่า้น ห   เพื�อใหท้ี�สถานที หมูท่ี� 5  -  - #####         - ๑ แหง่ ชมุชนมคีวามเป็นกองชา่งและ
บา้นอเีซ การกําจัดขยะมลูฝอย ระเบยีบและสะอาน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการจัดซื�อเครื�องผลติปุ๋ ยอดัเม็ดชวี   เพื�อใหม้เีครื�องอั หมูท่ี�  5  -  - #####       - ๑ เครื�อง มปีุ๋ ยชวีภาพใชใ้นกองชา่งและ
บา้นอเีซ ชวีภาพ ชมุชน น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการกอ่สรา้งลานตากพชืผลผลติทเพื�อใหม้ลีานตา หมูท่ี�  5  -  - #####        - ๑ แหง่ ชมุชนมลีานตากกองชา่งและ
หมูท่ี� 5 บา้นอเีซ พชืผลทางการเกษตร พชืผลทางการเกษน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการกอ่สรา้งป้อมยามหมูบ่า้น หมูท่ ีเพื�อใหช้มุชน
มคีวาม
ปลอดภัยใน
ชวีติและ
ทรัพยส์นิ

หมูท่ี� ๕ #####  -  -  - ๑ แหง่ ปัญหาอาชญาก กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# กอ่สรา้งรางระบายนํ�าในหมูบ่า้นหนองห   เพื�อใหนํ้�าไมท่ว่ หมูท่ี� 6 ###### ###### ###### ###### วามยาวรางนํ�ปัญหานํ�าทว่มภกองชา่งและ
และมรีอ่งระบายนํ�า ในหมูบ่า้น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรบา้นหนอ   เพื�อใหม้ไีฟฟ้าใ หมูท่ี� 6 ##### ##### ##### ##### านวนครัวเรอืระชาชนสามารกองชา่งและ
การทําเกษตรกรรม ทําเกษตรกรรมไน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายและเพิ�มหลอดไฟสอ่งสวา่งทางทิ  เพื�อใหม้แีสงสวา่ หมูท่ี� 6 #####  -  - ๑ แหง่ ดอันตรายในชมุชกองชา่งและ
3 จดุ  หมูท่ี� 6 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งลานกฬีาเอนกประสงคบ์รเิวณขเ้พื�อใหม้ลีานเอน หมูท่ี� 6  -  - ##### ๑ แหง่ ชมุชนมลีานเอนกองชา่งและ
ประชาคม หมูท่ี� 6 ประสงค์ ประสงคทํ์ากจิกรรน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# เจาะนํ�าบาดาลบรเิวณประปาหมูบ่า้น เพื�อใหม้นํี�าใชอ้ หมูท่ี� 6 #####  -  - ๑ แหง่ นํ�าใชต้ลอดทั �งกองชา่งและ
หมูท่ี� 6 สะดวกไมเ่ดอืดรอ้น หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเสาไฟฟ้าแรงตํ�า จากฝั�งหนองหนัเพื�อใหม้แีสงสวา่ หมูท่ี� 6 #####  -  - จํานวนครัวเรอืมชนุมคีวามปลอกองชา่งและ
วจิติรา  ศรทีา จํานวน 3 ตน้  หมูท่ี� 6 ในชมุชน ภัยมากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเสาไฟฟ้าแรงตํ�าทางทศิใต ้6 ตน้ เพื�อใหม้แีสงสวา่ หมูท่ี� 6 #####  -  - จํานวนครัวเรอืมชนุมคีวามปลอกองชา่งและ
4 ตน้  หมูท่ี� 6 ในชมุชน ภัยมากยิ�งขึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# จัดซื�อถังขยะทกุครัวเรอืน หมูท่ี� 6 เพื�อใหม้ทีี�กําจัด หมูท่ี� 6 #####  -  - ๑ แหง่ มชนสะอาดน่าอกองชา่งและ

ใหเ้ป็นที�เป็นทาง หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# จัดซื�อเสาเข็มรอบหนองหนัก  หมูท่ี� 6 เพื�อปรับปรงุภมูทิ หมูท่ี� 6 #####  -  - ๑ แหง่ ดความสญูเสยีชกีองชา่งและ
และป้องกันอันตราย และทรัพยส์นิ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งรางระบายนํ�าตามแนวถนนลาด  เพื�อไมใ่หนํ้�าทว่ หมูท่ี� 7 ###### ###### ###### ###### วามยาวรางนํ�ลดปัญหานํ�าทว่มกองชา่งและ
บา้นอเีซ หมูท่ี� ๕ , หมู ่7 และมรีอ่งระบายนํ�า ภายในหมูบ่า้นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งรางระบายนํ�าจากบา้นนางมนุ วง  เพื�อไมใ่หนํ้�าทว่ หมูท่ี� 7 #####  -  - ความยาวรางนํ�ลดปัญหานํ�าทว่มกองชา่งและ
แยกบา้นนายนอ้ย พาท ีหมูท่ี� 7 ระยะท   และมรีอ่งระบายนํ�า ภายในหมูบ่า้นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งรางระบายนํ�าจากสามแยกบา้นนเพื�อไมใ่หนํ้�าทว่ หมูท่ี� 7  - #####  - ความยาวรางนํ�ลดปัญหานํ�าทว่มกองชา่งและ
สตีะรสิ ุ ไปถนนสายไปป่าชา้ และมรีอ่งระบายนํ�า ภายในหมูบ่า้นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าจากบา้นนางสพัุน  เพื�อใหร้าษฎรได หมูท่ี� 7 ##### 78,000 78,000 78,000 านวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
นายเวยีง ศรไชยญาต ิบา้นอเีซ หมูท่ี� 7ไฟฟ้าใชอ้ยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าจากสามแยกบา้นเพื�อใหร้าษฎรไดหมูท่ี� 2 , หมูท่ี� 7 ##### 80,000 80,000 80,000 านวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
บา้นพระ หมู ่2  (แยกเอกมัย) อยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรจาก 3 แ  เพื�อใหร้าษฎรได หมูท่ี� 7 ##### 80,000 80,000 80,000 านวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
ถงึทนีานายโสภา สทุธปัญญา (ประชาค  ไฟฟ้าอยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งรางระบายนํ�าจากสี�แยกบา้นอเีซเพื�อใหนํ้�าไมท่ว่ หมูท่ี� 7 ###### ###### ###### ###### วามยาวรางนํ�ปัญหานํ�าทว่มภกองชา่งและ
ทศิตะวนัตก (ประชาคมจากหมู ่7) และมรีอ่งระบายนํ�า ในหมูบ่า้น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าแรงสงู จากบา้นอเีซ 
หมู ่๗ ไป บา้นแสง หมู ่๒

เพื�อให ้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้
อยา่งทั�วถงึ

หมูท่ี� ๒, หฒูท่ี� ๗ ##### ##### ##### ##### จํานวน
ครัวเรอืน
ที�ไดรั้บ
ประโยชน์

ราษฎรมี
ไฟฟ้าใชไ้ด ้
อยา่งทั�วถงึ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าบา้นหอ่งเปือย ห   เพื�อใหม้รีาษฎรมหมูท่ี� 2 , หมูท่ี� 8 ##### ##### ##### ##### านวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
บา้นพระ หมู ่2 (ประชาคมจากหมู ่8) ไฟฟ้าอยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าจากวดับา้นแสง เพื�อใหม้รีาษฎรม หมูท่ี� 8 ##### #####  - จํานวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
แสงเกา่ หมูท่ี� 8 ไฟฟ้าอยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าจากหนองหวา้ถงึเพื�อใหม้รีาษฎรม หมูท่ี� 8 ##### #####  - จํานวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
หมูท่ี� 8 ไฟฟ้าอยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าจากที�นานายสมห  เพื�อใหม้รีาษฎรม หมูท่ี� 8 ##### #####  - จํานวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
ไปถงึ ป่าชา้ หมูท่ี� 8 ไฟฟ้าอยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# เจาะบอ่บาดาลในที�นาทําการเกษตร เพื�อใหร้าษฎรได หมูท่ี�  8 ##### #####  - ๑ แหง่ ราษฎรนํ�าใชไ้ดก้องชา่งและ
นํ�าใชทํ้าเกษตรกรรม อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสวา่งจาก 3 แยกไป เพื�อใหร้าษฎรได หมูท่ี�  8 ##### #####  - จํานวนครัวเรอืราษฎรนํ�าใชไ้ดก้องชา่งและ
ถงึที�นาพอ่สายทอง หมู ่8 นํ�าใชทํ้าเกษตรกรรม อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งรอ่งระบายนํ�าจากถนนกลางหมู่  เพื�อใหนํ้�าไมท่ว่ หมูท่ี� 9 ###### ###### ###### ###### วามยาวรางนํ�ปัญหานํ�าทว่มภกองชา่งและ
ฟารม์ววั บา้นนอ้ยดงเมอืง หมูท่ี� 9 และระบายนํ�าไดด้ี ในหมูบ่า้น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าจากบา้นนายบญุ   เพื�อใหร้าษฎรมไี หมูท่ี� 9 ##### ##### ##### ##### านวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
ววั  บา้นนอ้ยดงเมอืง หมูท่ี� 9 เกษตรและเลี�ยงสตัวไ์ด ้ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรไปหนอง  เพื�อใหร้าษฎรมไี หมูท่ี� 9 440,000 440,000 440,000 440,000 านวนครัวเรอืษฎรมรีายไดเ้พกิองชา่งและ
บา้นนอ้ยดงเมอืง  หมูท่ี� 9 เกษตรและเลี�ยงสตัวไ์ด ้ จากเกษตรกรรมน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรจากบา้นเพื�อใหร้าษฎรมไีหมูท่ี� 3 , หมูท่ี� 9 130,000 130,000 130,000 130,000 านวนครัวเรอืษฎรมรีายไดเ้พกิองชา่งและ
หมู ่9 ไปบา้นหนองฮ ูหมู ่3 เกษตรและเลี�ยงสตัวไ์ด ้ จากเกษตรกรรมน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายระบบทอ่สง่นํ�าประปาหมูบ่า้นนางช  เพื�อขยายพื�นที�ใ หมูท่ี� 9 50,000 50,000 50,000 50,000ความยาวทอ่นํ�ษฎรมนํี�าประปากองชา่งและ
นายบญุเทยีน สทุธปัญญา บา้นนอ้ยดง   ประปาไดอ้ยา่งทั�วถงึ ในการอปุโภคบรโิน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าจากบา้นนางบญุ   เพื�อใหม้รีาษฎรม หมูท่ี� 9 40,000 40,000 40,000 40,000 านวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
บา้นนางบบุผา  บา้นนอ้ยดงเมอืง หมูท่ี� ใชอ้ยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรจากสามเพื�อใหม้รีาษฎรม หมูท่ี� 9 ######  -  - จํานวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
นายวรีะศักดิ�  ภาษี  ถงึ หนองบวั ใชอ้ยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งยุง้ฉางธนาคารขา้วประจําหมูบ่า้  เพื�อใหม้สีถานที หมูท่ี� 9 ######  -  - ๑ แหง่ าษฎรมขีา้วกนิใกองชา่งและ
บา้นนอ้ยดงเมอืง  หมูท่ี� 9 ขา้วของชมุชน ยามฉุกเฉนิ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าจากบา้นนางสาว  เพื�อใหม้รีาษฎรม หมูท่ี� 10 40,000 40,000 40,000 40,000 านวนครัวเรอืษฎรมไีฟฟ้าใชไ้กองชา่งและ
ทางทศิตะวนัตก (ประมาณ 3 ตน้) หมูท่ ีใชอ้ยา่งทั�วถงึ อยา่งทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งโรงนํ�าดื�มชมุชน เพื�อบรรเทาควา หมูท่ี� 10  -  - 500,000 ๑ แหง่ นํ�าใชอ้ยา่งทั�วถกึองชา่งและ
รอ้นในเรื�องนํ�า ในชมุชนชมุชนน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งเตาเผาขยะ  เพื�อใหม้ทีี�กําจัด หมูท่ี� 10  -  - 100,000 ๑ แหง่ ชมุชนสะอาด กองชา่งและ
ในชมุชน และภมูทิัศนด์ขี ึ�นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งลานเอนกประสงค์ เพื�อใหม้สีถานที หมูท่ี� 10  -  - 200,000 ๑ แหง่ ชมุชนมสีถานทกีองชา่งและ
กจิกรรมในชมุชน มั�นคงจัดกจิกรรมน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# จัดซื�อถังขยะในหมูบ่า้น  เพื�อใหม้ทีี�กําจัด หมูท่ี� 11  - 61000  - จํานวนครัวเรอื ชมุชนสะอาด กองชา่งและ
ในชมุชน และภมูทิัศนด์ขี ึ�นน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# จัดซื�อเครื�องกรองนํ�าแบบมาตรฐาน เพื�อใหช้มุชนมนี� หมูท่ี� 11  - 150000  - ๑ แหง่ มชนมคีวามเป็นกองชา่งและ
ที�สะอาด ที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# จัดซื�อเครื�องทํานํ�าแข็งแบบมาตรฐานเพื�อใหช้มุชนมรี หมูท่ี�  11  - 300,000 300,000 ๑ แหง่ มชนมคีวามเป็นกองชา่งและ
เพิ�มมากขึ�น ที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# จัดซื�อซมัเมอรส์  เพื�อบรรเทาควา ตําบลอเีซ 30,000 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ เครื�อง กไ้ขปัญหาควากองชา่งและ
เดอืดรอ้นใหก้ับชมุชน เดอืดรอ้นใหช้มุชน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการจัดซื�อเครื�องซมัเมอรส์ เพื�อ
ใชทํ้าระบบประปา หมูท่ี� ๑๑

เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี� ๑๑ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  -  - ๑ เครื�อง ประชาชนได ้
ใชนํ้�าอยา่ง
ทั�วถงึ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรจากบรเิวเพื�อใหร้าษฎรมไีหมูท่ี� 7 , หมูท่ี� 11 400,000 400,000 400,000 400,000 านวนครัวเรอืราษฎรมคีณุภมพกองชา่งและ
ถงึบา้นอรณุรังษี หมูท่ี� 11 เกษตรไดต้ลอดทั �งปี ชวีติที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื�อ
การเกษตร จากที�นาของนางแหวน่ 
ปัญญารมย ์ถงึที�นาของนางเลศิ วงศ์
สโุพธิ�

เพื�อให ้
ราษฎรมี
ไฟฟ้าอยา่ง
ทั�วถงึ

หมูท่ี� ๑๑ ###### ###### ###### ###### านวนครัวเรอืฟฟ้าใชอ้ยา่งทั�ว กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# กอ่สรา้ง/ปรับปรงุ รางระบายนํ�าในหมูบ่า้  เพื�อใหร้ะบายนํ�า หมูท่ี� 11 ####### ####### ####### ####### วามยามรางนํ�ราษฎรมคีณุภมพกองชา่งและ
 หมู ่11 ป้องกันนํ�าทว่มขัง ชวีติที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรจากหมูท่ ี  เพื�อใหร้าษฎรมไี หมูท่ี� 11 500,000 500,000 500,000 500,000 านวนครัวเรอืราษฎรมคีณุภมพกองชา่งและ
ป่าชา้บา้นแสง  (ประชาคมจากหมู ่11) เกษตรและเลี�ยงสตัวไ์ด ้ ชวีติที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรไปบา้นน   เพื�อใหร้าษฎรมไี หมูท่ี� 11 550,000 550,000 550,000 550,000 านวนครัวเรอืราษฎรมคีณุภมพกองชา่งและ
 3 แยก ตามถนนทางหลวงชนบท (ประ  เกษตรและเลี�ยงสตัวไ์ด ้ ชวีติที�ดขี ึ�น

# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรจากวดับเพื�อใหร้าษฎรมไี หมูท่ี� 11 130,000 130,000 130,000 130,000 านวนครัวเรอืราษฎรมคีณุภมพกองชา่งและ
ผา่นที�นานายบญุชยั แกว้มรกต(ประชาค  เกษตรและเลี�ยงสตัวไ์ด ้ ชวีติที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตรตอ่จากจเพื�อใหร้าษฎรมไี หมูท่ี� 12 50,000 50,000  -  - านวนครัวเรอืราษฎรมคีณุภมพกองชา่งและ
ตะวนัตก (ประมาณ 400 เมตร)  เกษตรและเลี�ยงสตัวไ์ด ้ ชวีติที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อสาธาระในหมูบ่า้น เพื�อใหร้าษฎรมไี หมูท่ี� 12 20,000  -  -  - านวนครัวเรอืราษฎรมคีณุภมพกองชา่งและ
(เพิ�มสายเมนใหม)่  ประมาณ 800 เมตรเกษตรและเลี�ยงสตัวไ์ด ้ ชวีติที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# จัดซื�อโอง่นํ�าซเีมนตท์กุหลังคาเรอืนใน เพื�อใหร้าษฎรมนี 12 หมู่ ###### 680,000  -  - ๑๒ แหง่ ราษฎรมคีณุภมพกองชา่งและ
อปุโภคบรโิภคตลอดปี ชวีติที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ซอ่มแซมถงึเก็บนํ�า (ฝ.99) และซอ่มแซเพื�อใหร้าษฎรมนี หมูท่ี� 12 70,000 70,000  -  - ๑ แหง่ ราษฎรมคีณุภมพกองชา่งและ
บา้นโนน หมูท่ี� 12 อปุโภคบรโิภคตลอดปี ชวีติที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารมิ
ถนนลาดยาง หมูท่ี� ๑ ถงึ หมูท่ี� ๘

เพื�อใหก้าร
ระบายนํ�าได ้
สะดวก

กอ่สรา้งราง
ระบายนํ�ารมิ
ถนนลาดยาง 
่ ี�  ึ  ่

###### ######  -  - ความยาว
รางนํ�า

นํ�าไหลสะ
ดวด ไม่
เกดินํ�าทว่ม

กองชา่ง

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ�ารมิ
ถนนลาดยาง หมูท่ี� ๙

เพื�อใหก้าร
ระบายนํ�าได ้
สะดวก

กอ่สรา้งราง
ระบายนํ�ารมิ
ถนนลาดยาง 
หมูท่ี� ๙

######  -  -  - ความยาว
รางนํ�า

นํ�าไหลสะ
ดวด ไม่
เกดินํ�าทว่ม กองชา่ง

# โครงการกอ่สรา้งซุม้ประตเูขา้จังหวดั
ศรสีะเกษ

เพื�อ
ประชาสมัพัน
ธจ์ังหวดัศรี
สะเกษ

เสน้ทางอําเภอ
รัตนบรุ ีจังหวดั
สรุนิทร ์เขา้เขต
จังหวดัศรสีะ
เกษที�บา้น

######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชน
ไดท้ราบ
แหลง่

ทอ่งเที�ยว 
จ ศรสีะเกษ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลทคีาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
1 กอ่สรา้งคลองสง่นํ�าจากคลองใหญไ่ปโ เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 1 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ

 (คลองไสไ้ก)่ บา้นแสง หมูท่ี� 1 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

2 ซอ่มแซมคลองสง่นํ�าจากทศิใตท้างไป  เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 1 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
จนถงึสดุคลอง  บา้นแสง หมูท่ี� 1 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

3 กอ่สรา้งคลองสง่นํ�าเป็นคลองไสไ้กจ่าก   เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 1 ######  -  - จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
ถงึที�นาพอ่ออ่น เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

4 กอ่สรา้งฝาปิดรางระบายนํ�าจากบา้นนาง  เพื�อไมใ่หเ้กดิอบุตั หมูท่ี� 1 ######  -  - จํานวนครัวเรอืดการเกดิอบุตัเิหกองชา่งและ
ทศิตะวนัตก (สดุคลอง) สญัจรไปมา ประโยชน์ ละมคีณุภาพชวีติน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

5 ขยายคลองสง่นํ�าจากนานางหนอม ผาเ    เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 2 ####### ####### ####### ####### จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
ดาวเรอืง บา้นพระ หมูท่ี� 2 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

6 ซอ่มแซมคลองสง่นํ�าจากนานายทอง ไ   เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 2 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
ปทมุมา ไชยวชิา บา้นพระ หมูท่ี� 2 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

7 ขยายเขตคลองสง่นํ�าไปถนนหอ่งโพธิ�ทเพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 2 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
บา้นพระ หมูท่ี� 2 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

8 ขยายคลองสง่นํ�าจากปลายคลองนานา   เพื�อมนํี�าใชใ้นการ  หมูท่ี�  2 ######  -  -  - จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
นาแซง เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

9 ขยายคลองสง่นํ�าจากปลายคลองนานา   เพื�อมนํี�าใชใ้นการ  หมูท่ี�  2 ######  -  -  - จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
ละมลุ เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายคลองสง่นํ�าจากปลายคลองนา,นา  เพื�อมนํี�าใชใ้นการ  หมูท่ี�  2 ######  -  -  - จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
ถงึ นานางสรอ้ย  ใจดี เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�าจากที�นานายหวนิ ไปทา เพื�อใหม้นํี�าในการ หมูท่ี� 3 ###### 600,000 600,000 600,000 จํานวนครัวเรอืมชนไดใ้ชนํ้�าอยา่กองชา่งและ
บา้นหนองฮ ูหมูท่ี� 3 บรโิภคอยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ ทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

๑ .3 การพัฒนาแหลง่นํ�า

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# เพิ�มประตเูปิด - ปิด นํ�า 3 จดุ (ที�นานางลํ  เพื�อใหม้นํี�าในการ  หมูท่ี�  4 75,000  -  -  - จํานวนครัวเรอืมชนไดใ้ชนํ้�าอยา่กองชา่งและ
นางลนุ บญุมา/นายสนุทร สทิธ)ิ บรโิภคอยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ ทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# เพิ�มประตเูปิด-ปิดนํ�า นานางลอ้ม พมิพศ์เพื�อใหม้นํี�าในการ  หมูท่ี� 4 25,000  -  -  - จํานวนครัวเรอืมชนไดใ้ชนํ้�าอยา่กองชา่งและ
บรโิภคอยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ ทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�า ไปทางทศิเหนอืถงึหนา้ เพื�อใหม้นํี�าในการ  หมูท่ี� 4 ###### 500,000  -  - จํานวนครัวเรอืมชนไดใ้ชนํ้�าอยา่กองชา่งและ
 เลี�ยวไปทางทศิตะวนัตกถงึโนนบา้นเก่บรโิภคอยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ ทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�าจากนานายสมสอน ถงึ เพื�อใหม้นํี�าในการ  หมูท่ี� 5 ###### 200,000  -  - จํานวนครัวเรอืมชนไดใ้ชนํ้�าอยา่กองชา่งและ
นานายพงศกรชยั มงคลชยัพาณชิย์ บรโิภคอยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ ทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�านานายวรีะศักดิ� ภาษี ถงึ เพื�อใหม้นํี�าในการ หมูท่ี� 5 ###### 200,000  -  - จํานวนครัวเรอืมชนไดใ้ชนํ้�าอยา่กองชา่งและ
ชณิศร ีหมูท่ี� 5 บรโิภคอยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ ทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�าภายในหมูบ่า้น เพื�อป้องกนัไมใ่ห ้ หมูท่ี� 6  - 300,000  -  - จํานวนครัวเรอืมขนมคีวามสะอากองชา่งและ
หมูท่ี� 6 ทั�วถงึ ประโยชน์ และนํ�าไมท่ว่มขังน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# เพิ�มทอ่สง่นํ�าขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางขน   เพื�อใหม้นํี�าในการ หมูท่ี� 6  - 300,000  -  - จํานวนครัวเรอืมชนไดใ้ชนํ้�าอยา่กองชา่งและ
จากนานายรํามวย แกว้วงษ์ ถงึ หนองห  บรโิภคอยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ ทั�วถงึ น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�าจากนานายบญุจันทร ์ ถงึ  เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 7 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
สรอ้ย  โคตรคํา บา้นอเีซ หมูท่ี� 7 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�าจากนานางหนูพา บญุมา  เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 7 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
โสดา บา้นอเีซ หมูท่ี� 7 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�าตอ่จากสํานักงาน กศน. ไเพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 7 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
บา้นอเีซ หมูท่ี� 7 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�าตอ่จากนานายไพบลูย ์ถึ  เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 7 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
 เศรษศร ีบา้นอเีซ หมูท่ี� 7 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ที� โครงการ/กจิกรรม
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# ขยายเขตวางทอ่สง่นํ�าจากบา้นนาง
ทัน งามศร ีถงึ บา้นนายไสว ชนิศรี

เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี� ๗ ###### ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ####### จํานวน
ครัวเรอืนที�
ไดร้ับ
ประโยชน์

ชมุชนมนํี�าใช ้
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
อื�นที�

เกี�ยวขอ้ง
# ขดุลอกคลองแฝก บา้นหอ่งเปือย หมู ่8เพื�อใหนํ้�าที�หนอง หมูท่ี� 8 ####### ####### ####### ####### จํานวนครัวเรอืชมุชนมนํี�าสะอาดกองชา่งและ

สําหรับการอปุโภคบรโิภค ประโยชน์ อปุโภคบรโิภค น่วยงานที�เกี�ยวขอ้
# ขดุลอกหนองหวา้ บา้นหอ่งเปือย หมู ่8เพื�อใหนํ้�าที�หนอง หมูท่ี� 8 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรอืชมุชนมนํี�าสะอาดกองชา่งและ

สําหรับการอปุโภคบรโิภค ประโยชน์ อปุโภคบรโิภค น่วยงานที�เกี�ยวขอ้
# กอ่สรา้งคลองไสไ้กจ่ากนานนายไข มคํี  เพื�อใหร้าษฎรมนํี�า หมูท่ี�8 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรอืมชนมคีณุภาพชวีกิองชา่งและ
ตะวนัตก ถงึ นาแมบ่อน ผามอน บรโิภคอยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ ที�ดขี ึ�น น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขดุลอกหนองบวั บา้นนอ้ยดงเมอืง หมู ่เพื�อใหนํ้�าที�หนอง หมูท่ี� 9 ####### ####### ####### ####### จํานวนครัวเรอืชมุชนมนํี�าสะอาดกองชา่งและ
สําหรับการอปุโภคบรโิภค ประโยชน์ อปุโภคบรโิภค น่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�าจากสามแยกหนองบวัไปเพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 9  - 600,000 600,000 600,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
นานายทองจันทร ์บา้นนอ้ยดงเมอืง หมู  เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�าเพื�อการเกษตรจากไฟแดเพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 9 ######  -  - จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
ทางทศิเหนอื บา้นนอ้ยดงเมอืง หมูท่ี� 9เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายทอ่สง่นํ�าเจากนานายสนุทร เศรษ  เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ี� 9 ###### 400,000 400,000 400,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
ตะวนัตกไปถงึที�นานางนงเยาว ์สตีะรสิ ุ เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# ขยายคลองสง่นํ�าจากบา้นแสง หมู ่1 ถงึ เพื�อมนํี�าใชใ้นการ หมูท่ ี11 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
อรณุรังษี หมู ่11 เลี�ยงสตัวไ์ดอ้ยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ งปีในการทํานาปน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# โครงการขกุลอกคลองระบายนํ�าจาก
อา่งบา้นพระ หนองจมะไปหนองนา

 

เพื�อใหม้นํี�า
อปุโภคบรโิภค
อยา่งทั�วถงึ

หมูท่ี� 10 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ครัวเรอืนที�
ไดร้ับ

ชมุชนุมนํี�าใช ้
ตลอดทั �งปี

กองชา่งและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# กอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิ เพื�อใหม้นํี�าอปุโภ หมู ่12 ###### ####### ####### ####### จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอกองชา่งและ
หมู ่12 บรโิภคอยา่งทั�วถงึ ประโยชน์ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้

# กอ่สรา้งผนังกนันําจากหนองฮ ูถงึ หอ่ง เพื�อใหนํ้�าไปทว่ม หมู ่3 ####### ####### ####### ####### จํานวนครัวเรอืมชนุมนํี�าใชต้ลอ หน่วยงานอื�นที�
หมู ่3 ระบาย ประโยชน์ สนับสนุนงบประมาณ

วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

ที� โครงการ/กจิกรรม
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เป้าหมาย ตวัชวีดั ผลทคีาดวา่หนว่งงานที
ลผลติของโครงก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (รอ้ยละ)
# โครงการขยายเขตวางทอ่สง่นํ�าใน
พื�นที�ตําบลอเีซ รวม ๒๑ โครงการ 
ระยะทางรวม ๙,๐๐๐ เมตร ใชท้อ่ 
PVC   

เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง

ี

ตําบลอเีซ ####### #######  -  - ความยาว
ทอ่นํ�า

ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
อื�นที�

# โครงการกอ่สรา้งสถานสีบูนํ�าดว้ย
ไฟฟ้า

เพื�อให ้
ประชาชนมี
ํ� ใ ่

หมูท่ี� ๘ , ๙ ###### ######  -  - ๒ แหง่ ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
# โครงการกอ่สรา้งถังพักนํ�า ๒ จดุ เพื�อให ้

ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กอ่สรา้งถังพัก
นํ�า ๒ จดุ หมูท่ี� 
๖ บา้นหนอง
หนัก และหมท่ี� 

######  -  -  - ๒ แหง่ ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# โครงการขดุลอกหนองเบบ บา้นแสง เพื�อให ้
ประชาชนมี
ํ� ใช ้ ่

ขดุลอกหนอง
เบบ บา้นแสง 
่ ี� 

#######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่งและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# โครงการขดุลอกหนองบวั เพื�อให ้
ประชาชนมี
� ใ

ขกุลอกหนองบวั
 บา้นนอ้ยดงเมอืง

#######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่งและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# โครงการขดุลอกอา่งทา่ชา้ง เพื�อให ้
ประชาชนมี
� ใ

ขดุลอกอา่งทา่ชา้ง#######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่งและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# โครงการขดุลอกหอ่งกอก เพื�อให ้
ประชาชนมี
� ใ

ขดุลอกหอ่งกอก #######  -  -  - 1 แหง่ ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่งและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# โครงการขดุลอกลํานํ�าหว้ยทับทัน เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง

ี

ขดุลอกลํานํ�า
หว้ยทับทัน 
บรเิวณบา้น

 ํ ี

######### #########  -  - 2 แหง่ ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่งและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

# โครงการปรับปรงุระบบประปาภายในตํา เพื�อให ้
ประชาชนมี
�

ประปาทั �ง ๑๒ 
หมู่

####### ####### ####### ####### ๑๒ แหง่ประปามคีณุภาพกองชา่งและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทผีา่นมา
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๒ การสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที�ด ี
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดั ที� ๒ การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคม และคณุภาพชวีติที�ด ี
๒. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ
๒.๑ การพฒันางานสวสัดกิารสงัคม

เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หนว่งงานที�
ผลติของโครง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เบี�ยยังชพีผูส้งูอายุ เพื�อใหเ้บี�ยยังชพี การจา่ยเบี�ย ###### ###### ###### ######านวนผูท้ไีดร้ คนชรามชีวีติ กองสวัสดกิาร

มคีณุภาพชวีติที�
�

การสนับสนุน เป็นอยูท่ี�ดขี ึ�น สงัคม
2 เบี�ยยังชพีคนพกิาร เพื�อใหเ้บี�ยยังชพี

ใ ี
การจา่ยเบี�ย
ั

###### ###### ###### ######านวนผูท้ี�ไดร้ คนพกิารมี กองสวัสดกิาร
มคีณุภาพชวีติที�
ี ึ�

พกิาร การสนับสนุน เป็นอยูท่ี�ดขี ึ�น สงัคม
3 เบี�ยยังชพีผูป่้วยเอดส์ เพื�อใหเ้บี�ยยังชพี

ป ใ ี
การจา่ยเบี�ย
ใ ป

18,000 18,000  18,000 18,000  านวนผูท้ี�ไดร้ ผูป่้วยเอดสม์ี
ี� ี

กองสวัสดกิาร
มคีณุภาพชวีติที�
ี ึ�

เอดส์ การสนับสนุน ขึ�นและไดรั้บ
ั ใ

สงัคม
4 การจัดสถานที� อาคาร 

ป ์ ั
เพื�ออํานวยความ

ใ
ผูพ้กิารที�เขา้
ใ

###### ###### ###### ######านวนผูท้ี�ไดร้ มสีถานที� กองสวัสดกิาร
ผูส้งูอายุ ใหผู้พ้กิาร 12  หมูบ่า้น การสนับสนุน สะดวกแกผู่ ้ สงัคม

5 โครงการใหค้วาม
์ ื

เพื�อบรรเทาความ
ื

ผูย้ากไรใ้น
ี

###### ###### ###### ###### ผูย้ากไรไ้ดรั้บ กองสวัสดกิาร
ผูด้อ้ยโอกาส คนแก ่ ราษฎรที�ประสบ

ปั
12 หมูบ่า้น เอาใจใสแ่ละมี สงัคม

เดอืดรอ้น ภาพชวีติที�ดขี ึ�น
6 สง่เสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุผูพ้เิพื�อสง่เสรมิใหม้อีา จํานวน 569 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผกองสวัสดกิาร

 จํานวน
ผูด้อ้ยโอ
กาส คน
แก ่

 จํานวน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ
สําหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นดาํเนนิการ

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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ผูป่้วยเอดส ์ผูย้ากไร ้ ชพีและดแูลตัวเองได ้ ป่วยเอดสม์อีาชพี สงัคม
สามารถเลยีงตนได ้

 
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ
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เป้าหมาย ตวัชวีดั ผลทคีาดวา่ หนว่งงานที
ผลติของโครง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้  เพอืสนับสนุนกจิกรจํานวน 566 คน 60,000 60,000 60,000 60,000  จานวน

ผไ้ดรั้บ ส้งูอายรุว่มกจิกรรกองสวัสดกิาร
ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร  การ

พัฒนา มสีขุภาพรา่งกายดี
สงัคม

8 สนับสนุนการดําเนนิการขอเพื�อสนับสนุนการดํ ปีละ 1 ครั�ง 50,000 50,000 50,000 50,000 านวนผูท้ี�ไดร้รอบครัวมคีวามใกกองสวัสดกิาร
พัฒนาครอบครัว งานของศนูยฯ์ การสนับสนุนชดิและสมัพันธด์ขีึ� สงัคม

9 สนับสนุนการดําเนนิการขอเพื�อใหเ้ยาวชนมเีวทยาวชนตําบลอเีซ200,000 200,000 200,000 200,000จํานวนสภาทาีวชนใชเ้วลาวา่ง สํานักปลัด
และเยาวชนตําบลอเีซ แสดงออก ไดร้ว่มกจิกรรการรว่มกจิกรรม

10 สนับสนุนการดําเนนิการ
ของพัฒนาสงัคมและ
ความมั�นคงของมนุษย์

เพื�อใหก้าร
ชว่ยเหลอืชมุชน
ในตําบลอเีซให ้
มคีวามเป็นอยูท่ี�
ดขี ึ�น

 12 หมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู ้
ที�ไดรั้บ
การ

สนับสนุน

การ
ดําเนนิงาน
ของพม.บรรลุ
วัตถปุระสงค์

สํานักปลัด

11 สนับสนุนการดําเนนิการ
ของอาสาพัฒนาชมุชน
(อช.) ตําบลอเีซ

เพื�อสง่เสรมิให ้
กลุม่ อช.มสีว่น
รว่มในการ
พัฒนาชมุชน
ตําบลอเีซ

 อช.ในตําบลอเีซ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ชมุชนมี
หน่วยงานเขา้
มามบีทบาท
รว่มพัฒนา

สํานักปลัด

12 สนับสนุนการแกไ้ข
ปัญหาที�ดนิในพื�นที�
ตําบลอเีซตลอดจนการ
แกไ้ขปัญหาและ
สวัสดกิารตา่งๆในชมุชน

เพื�อใหปั้ญหา
ที�ดนิไดม้กีาร
แกไ้ขและ
ปรับปรงุใหด้ขีั �น

 12 หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 หาสงัคมที�ล บรรเทาความ
เดอืดรอ้น
ใหก้บัชมุชน
ตําบลอเีซ

สํานักปลัด

13 สนับสนุนกองทนุสวัสดกิารเพื�อใหช้มุชนมคีวาม  12 หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 ัญหาสงัคมทรเทาความเดอืดร ้ สํานักปลัด
ชวีติที�ดขี ึ�น ลดลง หก้บัชมุชนตําบลอเีซ

งบประมาณและทผีา่นมา
ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หนว่งงานที�
ผลติของโครง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สง่เสรมิและสนับสนุน
อาหารเสรมิ(นม)แก่
โรงเรยีนในเขตพื�นที�
ตําบล 2 แหง่ ศนย์

เพื�อใหเ้ด็กไดรั้บ
อาหารเสรมิ(นม) 
โรงเรยีนอยา่ง
ทั�วถงึ

โรงเรยีนใน
เขตพื�นที�
ตําบล 2 แหง่
 ศนยพั์ฒนา

####### ####### ####### ####### จํานวน
เด็ก

นักเรยีน
ไดรั้บ

เด็กมสีขุภาพ
รา่งกายที�
แข็งแรง
เตบิโตสมวัย

กอง
การศกึษา

2 สง่เสรมิและสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
โรงเรยีนในเขตพื�นที�
ตําบล 2 แหง่ ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง่

เพื�อใหเ้ด็ไดรั้บ
อาหารที�มี
ประโยชนแ์ก่
รา่งกายเพื�อ
พัฒนาการตามวัย

โรงเรยีนใน
เขตพื�นที�
ตําบล 2 แหง่
 ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก 4 

####### ####### ####### ####### จํานวน
เด็ก

นักเรยีน
ไดรั้บ
โภคชนา

เด็กไดรั้บ
อาหารกลาง
วันที�มี
ประโยชนไ์ด ้
โภชนาการ

กอง
การศกึษา

3 อดุหนุนศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย

เพื�ออดุหนุนศนูย์
การศกึษานอก
ระบบและ
การศกึษาตาม
อัธยาศัย

นักเรยีน , 
นักศกึษา 
กศน.

  10,000   10,000   10,000   10,000 1 ศนูย์ นักศกึษา 
กศน.มี
งบประมาณใน
การทําอาชพี
เสรมิ

กอง
การศกึษา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

๒ .2 การพัฒนางานการศกึษา

ที�
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4 การจัดกจิกรรมวันเด็ก
แหง่ชาติ

เพื�อใชจ้า่ยตาม
โครงการ/
กจิกรรม วันเด็ก
แหง่ชาต ิโดยจะ
จัดทกุปี

ศพด. จํานวน
 4 แหง่  
โรงเรยีน 
จํานวน 2 
แหง่ และ
ผป้กครอง

  30,000   30,000   30,000   30,000 1 ครั�ง/ปี เด็กมเีวที
แสดงออกถงึ
ความฉลาด
ทางปัญญา 
และมคีวาม
รว่มมอืสามัคคี

กอง
การศกึษา

5 สง่เสรมิการจัดกจิกรรม
ทางดา้นความรูแ้ละ
ทักษะวชิาการเรยีนการ
สอนตามหลักสตูรทั �ง 8 
กลุม่ ทั �งสาระวชิาการ  
ตลอดจนทัศนศกึษาดู
งานดา้นวชิาการตาม

เพื�อใชจ้า่ยตาม
โครงการ
กจิกรรมดา้น
การศกึษา

ศพด. จํานวน
 4 แหง่  
โรงเรยีน 
จํานวน      2
 แหง่

150,000 150,000 ####### ####### จํานวน
เด็ก

นักเรยีน
ไดร้ว่ม
กจิกรรม

เด็กนักเรยีน
ไดรั้บการ
พัฒนาดา้นการ
เรยีนรูเ้ด็กเล็ก
มคีวามพรอ้ม
ดา้นสตปัิญญา
มรีา่งกาย

กอง
การศกึษา
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เป้าหมาย ตวัชวีดั ผลทคีาดวา่ หนว่งงานที
ผลติของโครง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 จัดหาวัสดสุื�อการเรยีน
การสอนสําหรับศนูยก์าร
เรยีนชมุชน,โรงเรยีน
และศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื�นที�ตําบล

เพื�อเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์แก่
ประชาชน,
นักเรยีน,
นักศกึษาใน
การศกึษา
คน้ควา้และเป็น

โรงเรยีนและ
ศนูยก์าร
เรยีนรูช้มุชน

200,000
 

(อดุหนุน)

200,000
 

(อดุหนุน)

 
200,000

 
(อดุหนุน)

 
200,000

 
(อดุหนุน)

จํานวน
นักเรยีน
ที�ไดรั้บ
ประโยชน์

มแีหลง่ความรู ้
 และ
สื�อการศกึษา
ครบถว้น
เพื�อให ้
ประชาชน,
นักเรยีน,

กอง
การศกึษา

7 จัดซื�อเครื�องเลน่สนาม
เด็กเลน่ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก      ทั �ง 4 แหง่

เพื�อใหเ้ด็ก
นักเรยีนไดม้ี
พัฒนาการเสรมิ
ทักษะปัญญา

ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กทั �ง 4
 แหง่

  50,000   50,000   50,000   50,000 จํานวน
นักเรยีน
ที�ไดเ้ลน่

เด็กนักเรยีนที�
ยากจนไดม้ี
โอกาสดา้นการ
เรยีนอยา่งเทา่
เทยีม

กอง
การศกึษา

๘ โครงการจัดกจิกรรมคา่ย
เยาวชนตําบลอเีซ

เพื�อเพิ�มพนู
ความรู ้ สรา้ง
ความรักและ
สามัคคใีนหมู่
เยาวชน

 สนับสนุน
โครงการแก ่
ร.ร.2 แหง่

  30,000   30,000   30,000   30,000  จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

เยาวชนมี
ความรู ้และ
ความรัก
สามัคคมีาก
ยิ�งขึ�น

กอง
การศกึษา

ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทผีา่นมา
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๙ ปรับปรงุ,ซอ่มแซมศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กตลอดจน
ภมูทิัศนใ์หเ้หมาะสม
และมสีภาพแวดลอ้มที�ดี

เพื�อใหเ้ป็นศนูย์
ที�ไดม้าตรฐาน
และมี
สภาพแวดลอ้มที�
เอื�ออํานวยตอ่
การเรยีนรูข้อง
เด็กกอ่นวัยเรยีน

 ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กทั �ง 4
 แหง่

####### ####### ####### #######  จํานวน 
4 ศนูย์

ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กได ้
มาตรฐานและ
มี
สภาพแวดลอ้ม
ที�เอื�ออํานวย
ตอ่การเรยีนรู ้
ของเด็กกอ่น
วัยเรยีน

กอง
การศกึษา
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เป้าหมาย ตวัชี�วดั ผลที�คาดวา่ หนว่งงานที�
ผลติของโครง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดร้บั รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคมุ และ
ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก

เพื�อป้องกนัและ
ควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออกใน
ชมุชน

จํานวน  12 
หมูบ่า้น

  10,000   10,000   10,000   10,000 จํานวนผู ้
ตดิโรค
ระบาด
ลดลง

ประชาชนไม่
เป็นโรค
ไขเ้ลอืดออก สํานักปลัด

2 โครงการควบคมุ และ
ป้องกนัโรคระบาด หรอื
โรคตดิตอ่อื�นๆ

เพื�อป้องกนัและ
ควบคมุโรค
ระบาดหรอืตดิตอ่
ในชมุชน

จํานวน  12 
หมูบ่า้น

  20,000   20,000   20,000   20,000
จํานวนผู ้
ตดิโรค
ระบาด
ลดลง

ประชาชนไม่
เป็นโรคตดิตอ่
อื�นๆ หรอืโรค
ระบาด

สํานักปลัด

3 โครงการสนับสนุนเพื�อ
ป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้

เพื�อป้องกนัและ
ควบคมุโรคพษิ
สนัุขบา้ในชมุชน

จํานวน  12 
หมูบ่า้น

  20,000   20,000   20,000   20,000 จํานวนผู ้
ตดิเชื�อ
ลดลง

ประชาชนไม่
เป็นโรคพษิ
สนัุขบา้

สํานักปลัด

4 การสนับสนุนกจิกรรม
การบรโิภคที�ถกู
สขุลักษณะ

เพื�อสง่เสรมิ
สขุภาพและ
ป้องกนัโรค

จํานวน  12 
หมูบ่า้น

  10,000   10,000   10,000   10,000 จานวน
ผูป่้วย
ดา้น
สขภาพ

ประชาชนมี
สขุภาพ
พลานามัยที�

สํานักปลัด

5 สมทบกองทนุ
หลักประกนัสขุภาพ
ทอ้งถิ�นหรอืพื�นที�
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลอเีซ (กองทนุ 
สปสช.องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลอเีซ)

เพื�อสมทบเขา้
กองทนุฯตาม
ระเบยีบและ
หลักเกณฑท์ี�
กําหนด

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 40 
ของการ
ไดรั้บ
อดุหนุนจาก 
สปสช.

####### ####### ####### #######
จํานวน
ผูป่้วย
ดา้น
สขุภาพ
ลดลง

เพื�อให ้
ประชาชนใน
ตําบลอเีซ
ไดรั้บการดแูล
ดา้นสขุภาพ
อยา่งใกลช้ดิ

สํานักปลัด

งบประมาณและที�ผา่นมา
ที� โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

๒ .3 การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
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๖ คา่วัสดวุทิยาศาสตรห์รอื
บรกิารทางการแพทย์
ตลอดจนครภุัณฑอ์ื�นๆที�
ี� ้

เพื�อมวีัสดใุนการ
ป้องกนัและ
บรกิารทาง

จํานวน  12 
หมูบ่า้น

  80,000   80,000   80,000   80,000 จานวน
ผูป่้วย
ดา้น
สขภาพ

มวีัสดคุรภุัณฑ์
ที�พรอ้มใน
ดา้นสาธารณสขุ

สํานักปลัด

๗ การบรหิารจัดการโครงการ เพื�อจัดบรกิารดา้นส จํานวน 12 หมู 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูส้งูผูส้งูอายใุนตําบลสํานักปลัด
สขุภาพ ในชมุชน อายใุนตําบสวัสดกิารที�ดขี ึ�น



85



86



87



88



89



90



91



92



81

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๑ การยกระดบัเศรษฐกจิใหพ้ ึ�งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดั ที� ๓ การยกระดบัเศรษฐกจิใหพ้งึตนเองและแขง่ขนัได้
๓. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
๓.๑ เพิ�มศกัยภาพการผลติเกษตรกรรมหลกัและการสง่เสรมิเกษตร

           
เป้าหมาย     

       (ผลผลติ
ของโครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการสนับสนุน
ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบล

เพื�อเป็นแหลง่
เรยีนรูเ้พื�อ
สง่เสรมิ
ความรูด้า้น
การเกษตร

ตําบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
เกษตรกร
ที�ไดรั้บ
สนับสนุน

มแีหลง่
เรยีนรูท้าง
การเกษตร

สํานักปลัด

๒ โครงการสนับสนุนการ
ดําเนนิการของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในการดําเนนิ
ในพื�นที�ที�มศีักยภาพ

เพื�อ
ขับเคลื�อน
งานดา้น
การเกษตร
อยา่งเป็น
รปูธรรม

ตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
กจิกรรม

พื�นที�ไดรั้บ
การพัฒนา

สํานักปลัด

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นดาํเนนิการ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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๓ โครงการประกวด
หมูบ่า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพื�อสง่เสรมิ
ประชาชนไดรู้ ้
วธิชีวีติอยา่ง
พอเพยีง

๑๒ หมูบ่า้น ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวน
หมูบ่า้นที�
รว่ม

กจิกรรม

ไดใ้ชช้วีติ
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

สํานักปลัด

๔ โครงการกอ่สรา้ง
โรงเรอืนผลติปุ๋ ยอนิทรยี์

เพื�อใหม้ี
สถานที�ผลติ
ป๋ ิ ี ์

หมูท่ี� ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - จํานวน ๑
 แหง่

ลดการใช ้
ปุ๋ ยเคมี

สํานักปลัด
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เป้าหมาย        

     (ผลผลติ

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๕ โครงการตัวอยา่ง
แปลงสาธติการเกษตร
ทางเลอืกเกษตรยั�งยนื

เพื�อเป็น
ตัวอยา่งและ
สง่เสรมิทาง
การเกษตร

ตําบลอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

เกษตรกร
ไดเ้รยีนรู ้
การทํา
เกษตร
แบบตา่งๆ

สํานักปลัด

๖ โครงการกอ่สรา้งโรง
ปุ๋ ยอัดเม็ด

เพื�อกระตุน้
เกษตรใหใ้ช ้
ปุ๋ ยอัดเม็ด

หมท่ี� ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ไดส้ง่เสรมิ
การใชปุ้๋ ย
เม็ด

สํานักปลัด

๗ โครงการจัดทํานํ�าหมัก
ชวีภาพ

เพื�อสง่เสรมิ
การใชนํ้�า
หมักชวีภาพ
จากเศษพชื 
ผัก

ตําบลอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ประชาชน
หันมาใช ้
นํ�าหมัก

แทนการใช ้
สารเคมี

สํานักปลัด

๘ โครงการสง่เสรมิการ
ปลกูขา้วปลอดสารพษิ

เพื�อสง่เสรมิ
การปลกูขา้ว
ปลอดสารพษิ

ตําบลอเีซ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน
พื�นที�
ปลกูขา้ว

ชมุชนมี
ความ

ปลอดภัย
จากสารเคมี

สํานักปลัด

๙ โครงการสง่เสรมิการ
แปรรปูผลผลติทาง
การเกษตร

เพื�อใหค้วามรู ้
ในการแปรรปู
ผลผลติ

ตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

มรีายได ้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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## โครงการสง่เสรมิการ
พัฒนาผลติภัณฑช์มุชน

เพื�อสง่เสรมิ
ผลติภัณฑ์
ชมุชน

ตําบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
กลุม่ทํา
ผลติภัณฑ์
ชมุชน

เพิ�มรายได ้
ใหช้มุชน

สํานักปลัด

## โครงการสรา้งหมูบ่า้น
 OTOP เพื�อกร
ทอ่งเที�ยว

เพื�อสง่เสรมิ
หมูบ่า้น 
OTOP เพื�อ
กรทอ่งเที�ยว

ตําบลอเีซ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ แหง่ สง่เสรมิ
การ

ทอ่งเที�ยว 
ประชานมี
รายได ้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด
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       เป้าหมาย 
              

(ผลผลติของ

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนวยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

## โครงการเพิ�มศักยภาพ
ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ
มอือาชพี

เพื�อเพิ�ม
ศักยภาพ
ผูผ้ลติ/
ผูป้ระกอบการ
มอือาชพี

ตําบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๒ หมู่ เกดิการ
สรา้ง
นวัตกรรม
ใหม่ๆ

สํานักปลัด

## โครงการจัดตลาดนัด
ชมุชนระดับตําบล

เพื�อสง่เสรมิ
การจัดตลาด
นัดชมุชน
ระดับตําบล

ตําบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ แหง่ เกดิการ
แลกเปลี�ยน
สนิคา้และ
เงนิตรา

สํานักปลัด

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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       เป้าหมาย 
              

(ผลผลติของ

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนวยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการสนับสนุน
โครงการเศรษฐกจิ
พอเพยีงตามแนว
พระราชดําริ

เพื�อสง่เสรมิ
อาชพีตา่งๆ
ใหก้บั
ประชาชนใหม้ี
รายได ้

ตําบลอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
กจิกรรม

ประชาชน
ใชช้วีติดว้ย
ความ
พอเพยีง

สํานักปลัด

๒ โครงการเตรยีรมความ
พรอ้มสูค่วามเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC)

เพื�อสง่เสรมิ
การเตรยีรม
ความพรอ้มสู่
ความเป็น
ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซยีน 
(AEC)

ตําบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ประชาชนมี
ความพรอ้ม
ในการเขา้
สูป่ระชาคม
อาเซยีน

สํานักปลัด

๓ โครงการสนับสนุนวัสดุ
อปุกรณ์,เงนิทนุในการ
ประกอบอาชพี

เพื�อสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชพี

ตําบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ลดตน้ทนุ
เกษตรกร

สํานักปลัด

๓.๒ การสง่เสรมิอาชพีเพื�อเพิ�มรายได้
ท ี� โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา
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๔ โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนกจิการโรงสี
ขา้วชมุชนตําบลอเีซ

เพื�อเป็นการ
สง่เสรมิ
สนับสนุน
ปัจจัยทนุใน
การประกอบ
กจิการ

ตําบลอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒ แหง่ มโีรงสขีา้ว
ในชมุชน

สํานักปลัด

๕ โครงการฝึกอบรมและ
สง่เสรมิการประกอบ
อาชพีตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื�อฝึกอบรม
และสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชพีตาม
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

ตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ประชาชน
ใชช้วีติดว้ย
ความ
พอเพยีง

สํานักปลัด

๖ โครงการปลกูผัก
ปลอดสารพษิภายใน
ครัวเรอืน

เพื�อสง่เสรมิ
การปลกูผัก
ปลอดสารพษิ
ภายใน
ครัวเรอืน

ตําบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ประชาชนมี
รายได ้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด
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       เป้าหมาย 
               

(ผลผลติของ

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนวยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๗ โครงการสนับสนุน
เมล็ดพันธพ์ชืตลอดจน
วัสดอุปุกรณ์ดา้น
การเกษตร

เพื�อสนับสนุน
เมล็ดพันธพ์ชื
ตลอดจนวัสดุ
อปกรณ์ดา้น

ตําบลอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒ หมู่ ลดตน้ทนุ
เกษตรกร

สํานักปลัด

๘ โครงการสนับสนุนกลุม่
รา้นคา้ชมุชน

เพื�อสง่เสรมิ
สนับสนุน
รา้นคา้ชมุชน

หมูท่ี� ๔ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ แหง่ มรีายได ้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

๙ สนับสนุนการจัดตั �ง
กลุม่อาชพีตา่งๆใหก้บั
เกษตรกรชมุชนใน
ตําบลอเีซ และ
สนับสนนดา้นการตลาด

เพื�อสง่เสรมิ
สนับสนุนการ
จัดตั �งกลุม่
อาชพีตา่งๆ
ใหก้บั

ตําบลอเีซ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
กจิกรรม

ชมุชน
สามารถ
ชว่ยเหลอื
ตนเองได ้
อยา่งยั�งยนื

สํานักปลัด

 -  กลุม่ทอเสื�อ
 -  กลุม่เลี�ยงไกพ่ื�นเมอืง
 -  กลุม่อาชพีทอผา้
 -  กลุม่อาชพีพรมเชด็เทา้
 -  กลุม่ทําไมก้วาดทางมะพรา้ว
 -  กลุม่เลี�ยงโคเนื�อ
 -  สนับสนุนการประมง และปศสุตัว์
 -  กลุม่ผักปลอดสารพษิ
 - กลุม่เพาะเห็ดนางฟ้า
 - กลุม่ทําขนม
 - กลุม่เย็บถงุมอืง
 - กลุม่สานตระกรา้ดว้ยพลาสตกิ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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 - กลุม่ผูใ้ชนํ้�า
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๒ การสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที�ด ี
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดั ที� ๒ การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคม และคณุภาพชวีติที�ด ี
๔. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น
๔.๑ การสง่เสรมิการทาํนบุํารงุพทุธศาสนา

           
เป้าหมาย         

       (ผลผลติ
ของโครงการ)

      
ตวัชี�วดั  
   (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนกจิกรรมทาง
พระพทุธศาสนา

เพื�อทํานุบํารงุ
พทุธศาสนาให ้
คงอยูส่บืไป

ตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ไดส้บืสาน
และรักษา
พระพทุธศาส

นา

กอง
การศกึษา

๒ โครงการซอ่มแซม
บรูณะศาสนสถาน
ตําบลอเีซ

เพื�อทํานุบํารงุ
พทุธศาสนาให ้
คงอยูส่บืไป

ตําบลอเีซ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนศา
สนสถาน

ศาสนสถาน
มคีวาม
แข็งแรง 
ปลอดภัย

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นดาํเนนิการ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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๓ โครงการครพูระใน
โรงเรยีน

เพื�อสง่เสรมิให ้
เยาวชนเกดิการ
เรยีนรูแ้ละซมึ
ซบัหลกัคําสอน
ของ
พระพทุธศาสนา

ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก และ
สถานศกึษา
ในตําบลอเีซ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

เยาวชนมี
จติใจ
ออ่นโยน

กอง
การศกึษา

๔ โครงการสง่เสรมิอบรม
ธรรมะในชว่งวันสาํคญั
ของพระพทุธศาสนา

เพื�อจัดการอบรม
ธรรมะในชว่งวัน
สาํคญัของ
พระพทุธศาสนา

วันสาํคญัทาง
ศาสนา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓ วัน ประชาชนมี
จติใจ
ออ่นโยน

กอง
การศกึษา
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เป้าหมาย         

       (ผลผลติ

      
ตวัชี�วดั  
   (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนวยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั   2561 

  (บาท)
    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
สายนํ�า

เพื�ออนุรักษ์และ
สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ�น

๑๒ หมู่ ####### ####### ๑๕๐,๐๐๐ ####### จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ไดอ้นุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
การศกึษา

๒ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

เพื�ออนุรักษ์และ
สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ�น

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ไดอ้นุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
การศกึษา

๓ โครงการจัดงานบญุกฐนิ เพื�ออนุรักษ์และ
สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ�น

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ไดอ้นุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
การศกึษา

๔ โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์และ
งานกตญั�ผููส้งูอาย ุ
ตําบลอเีซ

เพื�ออนุรักษ์และ
สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ�น

๑๒ หมู่ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ไดอ้นุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
การศกึษา

4.2 การสง่เสรมิการอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา
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๕ โครงการจัดงาน
ประเพณีบญุบั �งไฟ

เพื�ออนุรักษ์และ
สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ�น

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ไดอ้นุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
การศกึษา
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เป้าหมาย         

       (ผลผลติ
ของโครงการ)

      
ตวัชี�วดั  
   (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

๖ โครงการจัดงาน
ประเพณีเขา้พรรษา

เพื�ออนุรักษ์และ
สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ�น

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ไดอ้นุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
การศกึษา

๗ โครงการสง่เสรมิ
ศกัยภาพผูนํ้าดา้น
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีทอ้งถิ�น

เพื�ออนุรักษ์และ
สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ�น

๑๒ หมู่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ไดอ้นุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
การศกึษา

๘ โครงการฟื�นฟวูงดนตรี
ไทยและนําไปใชใ้น
งานบญุ

เพื�ออนุรักษ์และ
สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ�น

ตําบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
วงดนตรี

ไดอ้นุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
การศกึษา

๙ โครงการสง่เสรมิ
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม เชน่ งานบญุผะ
เหวด , งานสรภัญญะ 
ฯลฯ

เพื�ออนุรักษ์และ
สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ�น

ตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ไดอ้นุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
การศกึษา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย         

       (ผลผลติ

      
ตวัชี�วดั  
   (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนวยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั   2561 

  (บาท)
    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการอบรมคณุธรรม
จรยิธรรมแกเ่ยาวชน
ประชาชนทั�วไป

เพื�อปลกูฝัง และ
สรา้งจติสาํนกึให ้
เยาวชน 
ประชาชนทั�วไป

ตําบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมมจีิ
ใจที�ดี

กอง
การศกึษา

๒ โครงการสง่เสรมิ
กจิกรรม ลด ละ เลกิ 
อบายมขุตา่งๆ

เพื�อรณรงค์
สง่เสรมิกจิกรรม 
ลด ละ เลกิ 
อบายมขุตา่งๆ

ตําบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ชมุชนน่าอยู่ กอง
การศกึษา

๔.๓ การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม อนัดงีามของคนในทอ้งถิ�น
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา



90

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๓ การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิ�งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดั ที� ๑ การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิ�ง
๕. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นสิ�งแวดลอ้ม การทอ่งเที�ยว และนนัทนาการ
๕.๑ การสง่เสรมิอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละส ิ�งแวดลอ้ม

            
เป้าหมาย          

      (ผลผลติ

      
ตวัชี�วดั     

(KPI)

ผลท
คาดวา่
จะไดร้บั

หนวยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการปลกูป่ารมิ
สองขา้งทางภายใน
ตําบลอเีซ

เพื�อสรา้ง
ความรม่รื�น
ภายในตําบลอี
เซ

๑๒ หมู่ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน
ชมุชนที�

รว่มกจิกรรม

ตําบลอี
เซมภีมู ิ
ทัศนท์ี�
สวยงาม 
รม่รื�น น่า
อยู่

สํานักปลัด

๒ โครงการสนับสนุน
ราษฎรอาสาสมัคร
พทัิกษ์ป่า

เพื�อสนับสนุน
ใหเ้กดิ
อาสาสมัคร
พทัิกษ์ป่า

ตําบลอเีซ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ป่าไมม่ี
ความ
อดุม
สมบรูณ์

สํานักปลัด

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นดาํเนนิการ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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๓ โครงการสนองตาม
แนวพระราชดํารแิละ
พระราชเสาวนีย์

เพื�อสนอง
ตามแนวทาง
พระราชดําริ
และพระราช
เสาวนีย์

กจิกรรม
โครงการ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

สิ�งแวดลอ้
มมคีวาม
อดุม
สมบรูณ์

สํานักปลัด

๔ โครงการดําเนนิการ
จัดระบบเพื�อป้องกนั
การเกดิไฟป่า (สรา้ง
แนวกนัไฟป่า)

เพื�อป้องกนั
การเกดิไฟป่า

พื�นที�ป่าตําบลอี
เซ

####### ####### ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
พื�นที�ป่า
ชมุชน

ป่าไมม้ี
ความ
อดุม
สมบรูณ์

สํานักปลัด
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เป้าหมาย          

      (ผลผลติ
ของโครงการ)

      
ตวัชี�วดั     

(KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๕ โครงการจัดทําป้าย
รณรงคเ์พื�อป้องกนั
การบกุรกุทําลายป่า

เพื�อจัดทํา
ป้ายป้องกนั
การบกุรกุ

จํานวนป้าย
ป้องกนัการ
ทําลายป่า

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน ๑๐
 ป้าย

ประชาน
เกดิจติร
สํานกึใน
การ

ป้องกนัป่า

สํานักปลัด

๖ โครงการสง่เสรมิการ
จัดการขยะมลูฝอยใน
ครัวเรอืน

เพื�อสง่เสรมิ
ใหช้มุชนรูจั้ก
วธิใีนการ
จัดการขยะ
อยา่งถกูวธิี

ตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชมุชนที�
เขา้รว่ม
โครงการ

ชมุชนน่า
อยู่

สํานักปลัด

๗ โครงการอบรมการ
บรหิารจัดการขยะมลู
ฝอยชมุชน ตําบลอเีซ

เพื�อฝึกอบรม
การจัดการ
ขยะมลูฝอย

ตําบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

การ
บรหิาร
จัดการ
ขยะมี
คณุภาพ 
ลด
ปัญหา
ขยะใน
ชมุชน

สํานักปลัด

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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๘ โครงการจัดหาถังขยะ
ในตําบลอเีซ

เพื�อจัดหาถัง
ขยะในทิ�ง
ขยะภายใน
ชมุชน

ตําบลอเีซ ####### ####### ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนถัง
ขยะ

ชมุชนมี
ที�ทิ�งขยะ
ที�เป็น
ระเบยีบ

สํานักปลัด

๙ โครงการจัดหาที�ทิ�ง
ขยะชมุชน

เพื�อจัดหาที�
ทิ�งขยะตําบล
อเีซ

สถานที�ทิ�งขยะ
ตําบล

####### ####### ####### ####### จํานวนที�
ทิ�งขยะ

ลด
ปัญหา
ขยะใน
ชมุชน

สํานักปลัด,
กองชา่ง

## โครงการจัดตั �ง
ธนาคารขยะ

เพื�อจัดตั �ง
ธนาคารขยะ

ตําบลอเีซ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน
ธนาคารขยะ

ชมุชนน่า
อยู ่เกดิ
การ
จัดการ
ขยะ
อยา่งมี
ระบบ

สํานักปลัด

             
เป้าหมาย          

      (ผลผลติ

      
ตวัชี�วดั     

(KPI)

ผลท
คาดวา่
จะไดร้บั

หนวยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

## โครงการป้องกนัและ
รักษาป่าชมุชนโนน
ใหญ่

เพื�อสนับสนุน
กจิกรรมการ
ป้องกนัและ
รักษาป่า
ชมุชนโนนใหญ่

ป่าชมุชนโนน
ใหญ่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
กจิกรรม
โครงการ

ป่าไมม้ี
ความ
อดุม
สมบรูณ์

สํานักปลัด

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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## โครงการปลกูป่าดง
กาลพฤกษ์

เพื�อรักษา
ความสมดลุ
ของธรรมชาติ

หมูท่ี� ๑๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
พื�นที�ป่า
ชมุชน

ป่าไมม้ี
ความ
อดุม
สมบรูณ์

สํานักปลัด

## โครงการไมป้ระดับ/
ปลกูผักรั�วกนิได ้

เพื�อสง่เสรมิ
ใหเ้กดิการ
ปลกูไม ้
ประดับ/ปลกู
ผักรั�วกนิได ้

๑๒ หมูบ่า้น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ชมุชนที�

รว่มกจิกรรม

ชมุชนน่า
อยู่

สํานักปลัด

## โครงการรณรงคก์าร
ใชพ้ลังงานแสงอาทติย์

เพื�อสง่เสรมิ
การใช ้
พลังงาน
แสงอาทติย์

ตําบลอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
แหลง่ผลติ
พลังงาน
แสงอาทติย์

ลดคา่
ไฟฟ้าลง

กองชา่ง

## โครงการอนุรักษ์พชื 
สตัวป่์าโนนใหญ่

เพื�อ
สนับสนุนง
การอนุรักษ์
พชื สตัวป่์า
โนนใหญ่

ป่าชมุชนโนน
ใหญ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
กจิกรรม
โครงการ

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
มคีวาม
อดุม
สมบรูณ์

สํานักปลัด

## โครงการสรา้งเตาเผา
ขยะ

เพื�อกอ่สรา้ง
เตาเผาขยะ
ในชมุชน

ตําบลอเีซ ๓๐๐,๐๐๐           -            -           - ๑ แหง่ ชมุชนน่า
อยู่

กองชา่ง
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เป้าหมาย          

      (ผลผลติ

      
ตวัชี�วดั     

(KPI)

ผลที
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการปรับปรงุภมู ิ
ทัศนใ์นเขตพื�นที�
ตําบลอเีซ

เพื�อปรับปรงุ
ภมูทัิศนตํ์าบล
อเีซใหน่้าอยู่

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ชมุชนที�

รว่มกจิกรรม

ตําบลอี
เซมภีมู ิ
ทัศนท์ี�
สวยงาม 
รม่รื�น น่า
อยู่

กองชา่ง

๒ โครงการปรับปรงุภมู ิ
ทัศนบ์รเิวณสี�แยกอเีซ

เพื�อปรับปรงุ
ภมูทัิศนตํ์าบล
อเีซใหน่้าอยู่

สี�แยกอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ตําบลอี
เซมภีมู ิ
ทัศนท์ี�
สวยงาม 
รม่รื�น น่า
อยู่

กองชา่ง

๓ โครงการปรับปรงุภมู ิ
ทัศนร์อบหนองผอื

เพื�อปรับปรงุ
ภมูทัิศนตํ์าบล
อเีซใหน่้าอยู่

หนองผอื ####### ####### ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ตําบลอี
เซมภีมู ิ
ทัศนท์ี�
สวยงาม 
รม่รื�น น่า
อยู่

กองชา่ง

๕.๒ ปรบัปรงุภมูทิศันแ์หลง่ธรมชาตเิพื�อการพกัผอ่นหยอ่นใจ และการทอ่งเที�ยว
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา
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๔ โครงการปรับปรงุภมู ิ
ทัศนร์มิหว้ยทับทัน 
(กอ่สรา้งแนวป้องกนั
ตลิ�งหว้ยทับทัน)

เพื�อปรับปรงุ
ภมูทัิศนตํ์าบล
อเีซใหน่้าอยู่

รมินํ�าหว้ยทับทัน ####### ####### ####### ####### ๑ แหง่ ตําบลอี
เซมภีมู ิ
ทัศนท์ี�
สวยงาม 
รม่รื�น น่า
อยู่

กองชา่ง

๕ โครงการปรับปรงุภมู ิ
ทัศนร์อบหนองหนัก

เพื�อปรับปรงุ
ภมูทัิศนตํ์าบล
อเีซใหน่้าอยู่

หนองหนัก ####### ####### ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ตําบลอี
เซมภีมู ิ
ทัศนท์ี�
สวยงาม 
รม่รื�น น่า
อยู่

กองชา่ง



97

           
เป้าหมาย          

      (ผลผลติ

      
ตวัชี�วดั     

(KPI)

ผลที
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๖ โครงการปรับปรงุภมู ิ
ทัศนบ์รเิวณลานพระ
ใ

เพื�อใหเ้ป็น
ลานกจิกรรม

ลานพระใหญ่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ตําบลอี
เซมภีมู ิ
ั ์ ี�

กองชา่ง

๗ โครงการปรับปรงุภมู ิ
ทัศนร์อบสระหนองเบบ

เพื�อปรับปรงุ
ภมูทัิศนร์อบ

หนองเบบ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑ แหง่ กองชา่ง

๗ โครงการสง่เสรมิการ
ทอ่งเที�ยวเชงิอนุรักษ์
,เชงิเกษตรและเชงิ
นเิวศน์

เพื�อสง่เสรมิ
การทอ่งเที�ยว
เชงิอนุรักษ์
,เชงิเกษตร
และเชงินเิวศน์

๑๒ หมู่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
แหลง่

ทอ่งเที�ยว

เกดิ
รายได ้
กบัชมุชน

สํานักปลัด

๘ โครงการปรับปรงุภมู ิ
ทัศนบ์รเิวณโสก
กระแดง้

เพื�อปรับปรงุ
ภมูทัิศน์
บรเิวณโสก
กระแดง้ให ้
เป็นแหลง่
ทอ่งเที�ยว

โสกแดง้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ตําบลอี
เซมภีมู ิ
ทัศนท์ี�
สวยงาม 
รม่รื�น น่า
อยู่

กองชา่ง

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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เป้าหมาย          

      (ผลผลติ

      
ตวัชี�วดั     

(KPI)

ผลท
คาดวา่
จะไดร้บั

หนวยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการปั�นจักรยาน
สรา้งสขุภาพ

เพื�อสง่เสรมิ
ใหป้ระชาชน
หันมาใสใ่จ
สขุภาพ

ตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ประชาชน
มสีขุภาพ
แข็งแรง

กอง
การศกึษา

๒ โครงการแขง่ขันกฬีา
ทอ้งถิ�นสมัพันธอํ์าเภอ
โพธิ�ศรสีวุรรณ

เพื�อสรา้ง
ความสมัพันธ์
อันดขีอง
องคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น

เจา้หนา้ที�
ทอ้งถิ�น อบต.อี

เซ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

เกดิ
ความสมัพั
นธอ์ันดี
ระหวา่ง
หน่วยงาน

กอง
การศกึษา

๓ โครงการการแขง่ขัน
กฬีาเยาชนตําบลอเีซ
 กฬีาปีใหมต่า้นภัยยา
เสพตดิ ปลอดภัย 
ปลอดเหลา้

เพื�อให ้
เยาวชนหันมา
ใสใ่จกบัการ
ออกกําลัง
กายไมพ่ึ�งพา
ยาเสพตดิ

เยาวชนตําบลอี
เซ

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ประชาชน
มสีขุภาพ
แข็งแรง

กอง
การศกึษา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์ งบประมาณและที�ผา่นมา

๕.๓ การสนบัสนนุงานดา้นการกฬีา และนนัทนาการ
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๔ โครงการสนับสนุนการ
จัดซื�อวัสดอุปุกรณ์
ทางการกฬีาในชมุชน
ตลอดจนสง่เสรมิกฬีา
 นันทนาการในโรงเรยีน

เพื�อสง่เสรมิ
ทักษะดา้น
กฬีา และใช ้
เวลาวา่งให ้
เกดิประโยชน์

๑ ครั�ง/ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ชมุชนที�
ไดรั้บการ
สนับสนุน

ประชาชน
มอีปุกรณ์
ในการ
ออก

กําลังกาย

กอง
การศกึษา
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เป้าหมาย              

  (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการฝึกป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภัยแกช่มุชน

เพื�อฝึกการให ้
ความ
ชว่ยเหลอืผู ้
ประสบสา
ธารณภัยใน
ตําบลอเีซ

๑๒ หมูบ่า้น 50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

สามารถ
ใหค้วาม
ชว่ยเหลอื
ประชาชน
ไดอ้ยา่ง
ทันทว่งที

สํานักปลัด

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาํหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นดาํเนนิการ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๔ การเสรมิสรา้งความม ั�นคงและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดั ที� ๒ การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคม และคณุภาพชวีติที�ด ี
๖. ยทุธศาสตร ์การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
๖.๑ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา
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๒ โครงการตั �งจดุบรกิาร
ประชาชนในชว่ง
เทศกาลตา่งๆ

เพื�อป้องกนัภัย
และการ
ใหบ้รกิาร
ประชาชน
ในชว่ง
เทศกาลตา่งๆ

บรกิารประชาชน ๑ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ความพงึ
พอใจ

ผูรั้บบรกิาร

ประชาชน
ได ้

พักผอ่น
ในการ
เดนิ

ทางไกล 
ชว่ยลด
อบุัตเิหตุ

สํานักปลัด
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เป้าหมาย              

  (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

๓ โครงการบรกิาร
การแพทยฉุ์กเฉนิ 
(๑๖๖๙) ศนูยก์ูช้พี 
อบต.อเีซ

เพื�อใหบ้รกิาร
ประชาชนดา้น
การแพทย์
ฉุกเฉนิ

ศนูยก์็ชพี อบต.อเีซ ####### ####### ๓๕๐,๐๐๐ ####### ความพงึ
พอใจ

ผูรั้บบรกิาร

ลดอัตรา
การ

บาดเจ็บ
รนุแรง
และ

สามารถ
นําสง่

ผูป่้วยเจ็บ
ไดท้ันเวลา

สํานักปลัด

๔ โครงการชว่ยเหลอืผู ้
ประสบสาธารณภัย
ตําบลอเีซ

เพื�อใหก้าร
ชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภัย
เบื�องตน้

ตําบลอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ผูป้ระสบภัย
ไดรั้บการ
ชว่ยเหลอื

ประชาชน
สามารถ
พงึพา

ตนเองได ้
เมื�อ

ประสบภัย

สํานักปลัด

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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๕ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรอืนตําบลอเีซ

เพื�อให ้
อาสาสมัคร
ป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรอืน
ตําบลอเีซ มี
สมรรถภาพ
และมคีวาม
พรอ้มในการ
ปฏบิัตหินา้ที�

อปพร. ๑๒ 
หมูบ่า้น

####### ####### ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน 
อปพร.ที�
เขา้รว่ม
กจิกรรม

ตําบลอี
เซมคีวาม
พรอ้มใน
การ
ป้องกนั
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย

สํานักปลัด

๖ โครงการป้องกนัดแูล
รักษาพทิักษ์ป่าชมุชน

เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพ
ในการในองคก์ร

วัสด ุอปุกรณ์และ
สิ�งจําเป็นในการ
บรกิารประชาชน

####### ####### ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพงึ
พอใจ

ผูรั้บบรกิาร

ประชาชน
ไดรั้บ
บรกิาร
ดว้ยความ
สะดวก
รวดเร็ว

สํานักปลัด
,กองชา่ง,
กองคลัง,
กอง

การศกึษา,
กอง

สวัสดกิาร
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เป้าหมาย              

  (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

๗ โครงการตดิตั �งป้าย
จราจรและป้าย
สญัลักษณ์ในพื�นที�
ตําบลอเีซ

เพื�อแสดง
สญัลักษณ์
การจราจร

ป้ายจราจรใน
พื�นที�ตําบลอเีซ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ป้ายจราจร

อบุัตเิหตุ
ในพื�นที�
ลดลง

กองชา่ง

๘ โครงการตดิตั �งไฟสอ่ง
สวา่งตามจดุเสี�ยงตา่งๆ

เพื�อใหผู้ส้ญัจร
เกดิความ
ปลอดภัย

ตําบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐นวนไฟสอ่งสว ประชาชน
มคีวาม
ปลอดภัย
เพิ�มขึ�น

กองชา่ง

๙ โครงการจัดซื�อวัสด-ุ
อปุกรณ์ในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื�อใหม้ี
อปุกรณ์ในการ
ป้องกนัที�พรอ้ม
ใชง้านและมี
ประสทิธภิาพ

๑๒ หมูบ่า้น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
อปุกรณ์ที�
ดพีรอ้มใน
การ

ปฏบิัตงิาน

ประชาชน
ไดรั้บ
ความ

ปลอดภัย
ในการ
ทํางาน

สํานักปลัด

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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## โครงการแกปั้ญหาการ
ขับขี�ผดิกฎจราจร

เพื�อสง่เสรมิ
การขับขี�ให ้
เกดิความ
ปลอดภัย ลด
ปัญหาการ
รบกวนชมุชน 
เชน่ รถแตง่, 
รถแขง่ ฯลฯ

๑๒ หมูบ่า้น ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ลดการ
เกดิ

อบุัตเิหตุ
ในชมุชน

สํานักปลัด

               
เป้าหมาย              

  (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

๖.๒ การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น
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๑ โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื�อรับฟัง
ปัญหาและความ
ตอ้งการของประชาชน
ตําบลอเีซ

เพื�อรับฟัง
ปัญหาและ
ความตอ้งการ
ของประชาชน

ตําบลอเีซ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ปัญหา
ไดรั้บการ
แกไ้ข

สํานักปลัด

๒ โครงการสง่เสรมิความรู ้
 ความเขา้ใจและการมี
สว่นรว่มตามระบอบ
ประชาธปิไตย

เพื�อสง่เสรมิ
สทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน
ในการ
แสดงออก

ตําบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ประชาชน
มสีทิธิ
เสรภีาพ
ในการ

แสดงออก

สํานักปลัด

๓ โครงการเสรมิสรา้ง
ความปรองดอง
สมานฉันทใ์นชมุชน

เพื�อสง่เสรมิ
การมสีว่นรว่ม 
และการทํา
กจิกรรม
เสรมิสรา้ง
ความรักความ
สามัคคี

ตําบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ประชาชน
ไดทํ้า
กจิกรรม
รว่มกนั มี
ความ
เขา้ใจซึ�ง
กนัและกนั

สํานักปลัด

๔ โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนและจัดการ
การเลอืกตั �ง

เพื�อรณรงคใ์ห ้
ประชาชนได ้
ออกไปใชส้ทิธิ
การเลอืกตั �ง
และเตรยีมการ
เลอืกตั �งใน
ระดับทอ้งถิ�น
และระดับชาติ

สง่เสรมิสนับสนุน
การจัดการ
เลอืกตั �ง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ งบประมาณ ประชาชน
ไดใ้ชส้ทิธิ
ในการ
เลอืกตั �ง

สํานักปลัด
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๕ โครงการจัดฝึกอบรม
ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบั 
พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐

เพื�อให ้
เจา้หนา้ที�
ทอ้งถิ�นและ
ประชาชนใน
พื�นที�มคีวามรู ้
เกี�ยวกบั 
พ.ร.บ.ขอ้มลู
ขา่วสารของ
ทางราชการ

จํานวนกจิกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ประชาชน
มคีวามรู ้
และ

รับทราบ
ขอ้มลู
ขา่วสาร
ของทาง
ราชการ

สํานักปลัด

               
เป้าหมาย              

  (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

๖ โครงการฝึกอบรมเพื�อ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เกี�ยวกบัการป้องกนั
ผลประโยชนท์ับซอ้น
แกเ่จา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น 
อบต.อเีซ

เพื�อสรา้ง
ความรูค้วาม
เขา้ใจเกี�ยวกบั
การป้องกนั
ผลประโยชน์
ทับซอ้น

จํานวนกจิกรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ผูเ้ขา้รับ
การอบรม
ความรู ้
ความ
เขา้ใจ
เกี�ยวกบั
การ
ป้องกนั

ผลประโยช
นท์ับซอ้น

สํานักปลัด

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา
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๗ โครงการ ๑ ตําบล ๑ 
ทนุเรยีนดแีตย่ากจน

เพื�อสง่เสรมิ
การเรยีนใหแ้ก
ผูเ้รยีนดแีตม่ี
ฐานะยากจน

ตําบลอเีซ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ งบประมาณ สง่เสรมิ
การมี
โอกาส
ทางสงัคม

สํานักปลัด

               
เป้าหมาย              

  (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

๖.๓ การพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ



105

๑ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชมุชน และสถานศกึษา

เพื�อสง่เสรมิ
การแกไ้ข
ปัญหายาเสพ
ตดิในชมุชน

๑๒ หมู่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ปัญหายา
เสพตดิใน
ชมุชน
ลดลง

สํานักปลัด

๒ โครงการสนับสนุนศนูย์
ป้องกนัและเอาชนะยา
เสพตดิประจําตําบล

เพื�อสง่เสรมิ
การแกไ้ข
ปัญหายาเสพ
ตดิในชมุชน

๑๒ หมู่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ งบประมาณ การ
ดําเนนิงาน
ของศนูย์
มี

ประสทิธภิา
พ

สํานักปลัด

๓ โครงการเยาวชน
ตน้แบบ (สง่เสรมิคนด)ี

เพื�อจัดกจิกรรม
ใหเ้ยาวชนได ้
แสดงออก
ในทางที�
เหมาะสม

เยาวชนตําบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

เกดิชมุชน
เขม้แข็ง 
เยาวชน
ชว่ยเหลอื
แนะนําซึ�ง
กนัและกนั

สํานักปลัด

๔ โครงการอบรมผูนํ้า
สมัมาชพีเพื�อสรา้ง
วทิยากรชมุชน

เพื�อจัดการ
ฝึกอบรมผูนํ้า
สมัมาชพีเพื�อ
สรา้งวทิยากร
ชมุชน

หมูล่ะ ๑ คน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๒ คน เกดิ
วทิยากร
ในชมุชน

สํานักปลัด
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เป้าหมาย              

  (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563
    (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการพัฒนาชมุชน
ทอ้งถิ�นน่าอยูเ่พื�อการ
ขับเคลื�อนเครอืขา่ย
ตําบลสขุภาวะ

เพื�อใหไ้ด ้
ขอ้มลูของ
แหลง่ หรอื
กลุม่อาชพี
ตา่งๆ ในชมุชน

ตําบลอเีซ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชมุชนที�
เขา้รว่ม
กจิกรรม

ประชาน
สามารถ
ชว่ยเหลอื
ตัวเองได ้
อยา่งยั�งยนื

สํานักปลัด

๒ โครงการรณรงคป์ลอด
เหลา้ในงานศพ งาน
บญุ ฯลฯ

เพื�อให ้
ประชาชนรูถ้งึ
โทษของการ
ดื�มสรุาและ
ชว่ยสง่เสรมิ
งานบญุปลอด
เหลา้

ตําบลอเีซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ชมุชนที�

รว่มกจิกรรม

ชมุชนมี
ความสขุ
มากขึ�น

สํานักปลัด

๓ โครงการปรับปรงุระบบ
เสยีงตามสาย

เพื�อใหก้าร
ประชาสมัพันธ์
มปีระสทิธภิาพ
และครอบคลมุ

ตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ชมุชน

ประชาชน
ไดรั้บ
ขอ้มลู
ขา่วสารที�
รวดเร็ว

สํานักปลัด

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�ผา่นมา

๖.๔ การสรา้งความเขม้แข็งแกชุ่มชน
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๔ โครงการจัดอบรม
เยาวชน สานสามัคคี
ตําบลอเีซ

เพื�อจัดการ
ฝึกอบรมเขา้
คา่ยใหเ้ยาวชน
เกดิความรัก
สามัคคใีนชมุชน

เยาวชนตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานว
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ลดปัญหา
เยาวชน
ในตําบลอี

เซ

สํานักปลัด

๕ โครงการสง่เสรมิการ
แกไ้ขปัญหาการดื�ม
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์
ในตําบลอเีซ

เพื�อใหค้วามรู ้
ในการจําหน่าย
เรื�องดื�ม
แอลกอฮอล์
และโทษของ
การดื�ม

ตําบลอเีซ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานว
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

ชมุชนมี
ความสขุ
มากขึ�น

สํานักปลัด
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เป้าหมาย          

 (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564 
   (บาท)

๑ โครงการสนับสนุน
นโยบายสําคญัของรัฐ
 กระทรวง ทบวง กรม

เพื�อใหก้าร
ดําเนนิการ
ตาม
นโยบาย
ของรัฐ
เป็นไป
อยา่ง
เรยีบรอ้ย

การดําเนนิการ
ตามหนังสอืสั�งการ

50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
กจิกรรมที�
ได ้

ดําเนนิการ

สามารถ
ตอบสนอง
นโยบาย
ของ
รัฐบาล
ไดอ้ยา่ง
ทันทว่งที

สํานักปลดั

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๔ การเสรมิสรา้งความม ั�นคงและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

๗.๑ การพฒันางานบรหิารจดัการและการดาํเนนิตามนโยบายรฐับาล

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สําหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นดาํเนนิการ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดั ที� ๒ การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคม และคณุภาพชวีติที�ด ี

ท ี� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๗. ยทุธศาสตร ์การพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น 
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เป้าหมาย          

 (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๒ โครงการเทดิทลูและ
ธํารงไวซ้ ึ�งสถาบนั
หลกัของชาต ิการจัด
งานวันรัฐพธิ ีวัน
สําคญัของชาต ิ
ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ์

เพื�อรว่ม
แสดงความ
จงรักภักดี
และสํานกึ
ในพระมหา
กรณุาธคิณุ

ชาชนในพื�นที�ตําบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ได ้
แสดงออก
ซึ�งความ
จงรักภักดี
และ

สํานกึใน
พระมหา
กรณุาธคิุ
ณ

สํานักปลดั

๓ โครงการสง่เสรมิการ
จัดงานปีใหม ่และ
งานกาชาดประจําปี

เพื�อ
สนับสนุน
เหลา่
กาชาดใน
การ
ชว่ยเหลอื
ราษฏร
ผูด้อ้ยโอกาส

กจิกรรมสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐จํานวนกจิกรรมประชาชน
มี

คณุภาพ
ชวีติที�ดี
ขึ�น

สํานักปลดั
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เป้าหมาย          

 (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๔ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื�อการ
สื�อสาร(อเิตอรเ์น็ต
ตําบล)

เพื�อให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ขอ้มลู
ขา่วสารที�
รวดเร็ว มี
ประสทิธภิาพ

๑ แหง่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐จํานวนผูใ้ชง้านประชาชน
ไดร้ับ
ขอ้มลู
ขา่วสารที�
รวดเร็ว 
ทัน

เหตกุารณ์

สํานักปลดั

๕ โครงการพัฒนา
ศกัยภาพผูบ้รหิาร ส.
อบต.พนักงาน 
พนักงานจา้ง ผูนํ้า
ชมุชน ตลอดจน
หน่วยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง

เพื�อเพิ�ม
ศกัยภาพ
ใหผู้เ้ขา้รว่ม
โครงการ

ผูบ้รหิาร ส.อบต.
พนักงาน 

พนักงานจา้ง 
ผูนํ้าชมุชน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ตําบลอี
เซได ้
แนว

ทางการ
พัฒนาที�
หลากหลา
ยและ
ยั�งยนื

สํานักปลดั
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เป้าหมาย          

 (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๖ โครงการจัดหาวัสด ุ
อปุกรณ์ ครภุัณฑใ์น
สํานักงาน ตลอดจน
สิ�งอํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏบิตังิาน

เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพ
ในการใน
องคก์ร

วัสด ุอปุกรณ์และ
สิ�งจําเป็นในการ
บรกิารประชาชน

####### ####### ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพงึ
พอใจ

ผูร้ับบรกิาร

ประชาชน
ไดร้ับ
บรกิาร
ดว้ย
ความ
สะดวก
รวดเร็ว

สํานักปลดั
,กองชา่ง,
กองคลงั,
กอง

การศกึษา,
กอง

สวัสดกิาร
๗ โครงการสง่เสรมิให ้
บคุลากร อบต.เขา้รับ
การศกึษา อบรม 
หลกัสตูรตา่งๆเพื�อ
พัฒนาศกัยภาพใน
การปฏบิตั ิ

เพื�อเพิ�ม
ศกัยภาพ
ใหก้บั
บคุลากร

การฝึกอบรม
เจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนผู ้
เขา้ฝึกอบรม

บคุลากร
มคีวามรู ้
ความ
เขา้ใจ
และมี

ประสทิธภิ
าพการ
ทํางาน
เพิ�มขึ�น

สํานักปลดั
,กองชา่ง,
กองคลงั,
กอง

การศกึษา,
กอง

สวัสดกิาร
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เป้าหมาย          

 (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๘ โครงการจา่ยเงนิเพื�อ
ประโยชนต์อบแทนอื�น
เป็นกรณีพเิศษแก่
ขา้ราชการ 
ลกูจา้งประจํา และ
พนักงานจา้ง

เพื�อเป็น
ขวัญและ
กําลงัใจแก่
ผูป้ฏบิตังิาน
กบัองคก์ร

ขา้ราชการ 
ลกูจา้งประจํา 
และพนักงานจา้ง

####### ####### ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั �ง บคุลากร
มขีวัญ
และ

กําลงัใจ
แก่

ผูป้ฏบิตังิา
นกบั
องคก์ร

สํานักปลดั
,กองชา่ง,
กองคลงั,
กอง

การศกึษา,
กอง

สวัสดกิาร

๙ โครงการจัดทําแผนที�
ภาษี

เพื�อใหก้าร
จัดเก็บภาษี
มี
ประสทิธภิาพ

พื�นที�ตําบลอเีซ ####### ####### ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ แผนที�ภาษี การ
จัดเก็บมี
ประสทิธภิ
าพ

กองคลงั
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เป้าหมาย          

 (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

## โครงการประเมนิผล
ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตัริาชการของ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น

เพื�อ
ประเมนิผล
การ
ดําเนนิงาน
ขององคก์ร
ปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น

ประชาชนใน
พื�นที�ตําบลอเีซ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอ้ยละ
ความพงึ
พอใจ

ได ้
ปรับปรงุ
การ
บรกิาร
ให ้

สามารถ
ตอบสนอง
ความ
ตอ้งการ
ของ

ประชาชน
ไดด้ขี ึ�น

สํานักปลดั
,กองชา่ง,
กองคลงั,
กอง

การศกึษา,
กอง

สวัสดกิาร

## โครงการซื�อที�ดนิเพื�อ
ขยายพื�นที� อบต.อเีซ เพื�อจัดหี�ดนิ

ในการ
พัฒนา
องคก์ร
ปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น
ในอนาคต

ที�ดนิทศิตะวันตก ####### ####### ####### #######ขนาดที�ดนิ (ไร ไดข้ยาย
พื�นที� 
อบต.อเีซ
 เพิ�มขึ�น

กองชา่ง
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เป้าหมาย          

 (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

## โครงการ อบต.สญัจร เพื�อออก
ใหบ้รกิาร
ประชาชน
ในงานตาม
หนา้ที� และ
รับฟัง
ปัญหา
ความ
ตอ้งการ
ประชาชน

จํานวน ๑๒ หมู่ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

ประชาชน
ไดร้ับ
ความ
สะดวก
ในการ
ตดิตอ่
ราชการ

สํานักปลดั
,กองชา่ง,
กองคลงั,
กอง

การศกึษา,
กอง

สวัสดกิาร
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เป้าหมาย          

 (ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั    

 (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562 
   (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

## โครงการพัฒนา
ประสทิธภิาพในการ
แกไ้ขปัญหาและการ
บรกิารประชาชน 
อบต.อเีซ

เพื�อพัฒนา
ประสทิธภิาพ
ในการ
แกไ้ข
ปัญหาและ
การบรกิาร
ประชาชน

เจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

จนท.
ทอ้งถิ�น
พัฒนา
ประสทิธภิ
าพใน
การ
แกไ้ข
ปัญหา
และการ
บรกิาร
ประชาชน

สํานักปลดั



53

แบบ ผ.0๗

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

ยทุทศาสตรท์ ี� 1  :  การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน
แนวทางการพัฒนาที�  1   การพัฒนาการคมนาคมและ
ขนสง่ ๖๓ 97,137,300 ๔๙ 83,401,000 32 20,837,650 ๒๓ 18,580,900 ๑๖๗ 219,956,850
แนวทางการพัฒนาที�  2   การพัฒนาการสาธารณูปโภค
ละสาธารณปการตา่งๆ

๖๖ 21,276,000 ๔๙ 17,943,000 41 17,032,000 ๒๗ 13,322,000 ๑๘๓ 69,573,000
แนวทางการพัฒนาที�  3   การพัฒนาแหลง่นํ�า ๓๙ 188,150,000 ๒๙ 158,800,000 21 36,050,000 ๒๑ 36,050,000 ๑๑๐ 419,050,000

รวม ๑๖๘ 306,563,300 #### 260,144,000 94 73,919,650 ๗๑ 67,952,900 ๔๖๐ 708,579,850
ยทุธศาสตรท์ ี�  2   :  การพฒันาดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ
แนวทางการพัฒนาที�  1   การพัฒนางานสวสัดกิารสงัคม

13 5,333,600 13 5,333,600 13 5,333,600 13 5,333,600 ๕๒ 21,334,400
แนวทางการพัฒนาที�  2   การพัฒนางานการศกึษา ๙ 1,540,000 ๙ 1,540,000 ๙ 1,540,000 ๙ 1,540,000 ๓๖ 6,160,000
แนวทางการพัฒนาที�  3   การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ ๗ 346,000 ๗ 346,000 ๗ 346,000 ๗ 346,000 ๒๑ 1,384,000

รวม 29 7,219,600 29 7,219,600 29 7,219,600 29 7,219,600 ๑๐๙ 28,878,400

บญัชสีรุปุจาํนวนโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ�นสี�ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  อาํเภอโพธิ�ศรสีวุรรณ  จงัหวดัศรสีะเกษ

ยทุทศาสตร/์แนวทางพฒันา
ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๔ รวม  ๔  ปีปี ๒๕๖๓
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จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

ยทุทศาสตร/์แนวทางพฒันา
ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๔ รวม  ๔  ปีปี ๒๕๖๓

ยทุธศาสตรท์ ี�  3   :  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐาน
รากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ                        

ีแนวทางการพัฒนาที�  1  เพิ�มศกัยภาพการผลติ
เกษตรกรรมหลักและการสง่เสรมิ

๑๓ 490,000 ๑๒ 460,000 12 460,000 ๑๒ 460,000 ๔๙ 1,870,000
                                เกษตรอนิทรยี์
แนวทางการพัฒนาที�  2  การสง่เสรมิอาชพีเพื�อเพิ�ม
รายได ้ ๙ 760,000 ๙ 760,000 9 760,000 ๙ 760,000 ๓๖ 3,040,000

รวม ๒๒ 1,250,000 ๒๑ 1,220,000 21 1,220,000 ๒๑ 1,220,000 ๘๕ 4,910,000
ยทุทศาสตรท์ ี� 4  :  การพฒันาดา้นศาสนา  
ศลิปะวฒันธรรม  จารตีประเพณี
                       และภมูปิญัญาทอ้งถิ�น
แนวทางการพัฒนาที�  1   การสง่เสรมิการทํานุบํารุง
พทุธศาสนา ๔ 180,000 ๔ 180,000 4 180,000 ๔ 180,000 ๑๒ 720,000
แนวทางการพัฒนาที�  2   การสง่เสรมิการอนุรักษ์ศลิปวฒัน     ๙ 530,000 ๙ 530,000 9 530,000 ๙ 530,000 11 2,120,000
                                และภมูปัิญญาทอ้งถิ�น
แนวทางการพัฒนาที�  3   การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม
  อันดงีามของคนใน ๒ 60,000 ๒ 60,000 2 60,000 ๒ 60,000 ๘ 240,000
                                ทอ้งถิ�น

รวม ๑๕ 770,000 ๑๕ 770,000 15 770,000 ๑๕ 770,000 ๔๕ 3,080,000
ยทุธศาสตรท์ ี�  5   :  การพฒันาดา้นสิ�งแวดลอ้ม  
การทอ่งเที�ยว การกฬีา และ
                        นนัทนาการ
แนวทางการพัฒนาที�  1   การสง่เสรมิการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ ๑๖ 2,990,000 ๑๕ 2,690,000 15 2,690,000 ๑๕ 2,690,000 ๖๑ 11,060,000
                                สิ�งแวดลอ้ม
แนวทางการพัฒนาที�  2    การปรับปรุงภมูทิัศนแ์หลง่ธรรม                           ๘ 10,600,000 ๘ 10,600,000 8 10,600,000 ๘ 10,600,000 ๓๒ 42,400,000
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จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

ยทุทศาสตร/์แนวทางพฒันา
ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๔ รวม  ๔  ปีปี ๒๕๖๓

                                 หยอ่นใจและการทอ่งเที�ยว
แนวทางการพัฒนาที�  3    การสนับสนุนงานกฬีาและ
นันทนาการ ๔ 230,000 ๔ 230,000 4 230,000 ๔ 230,000 ๑๖ 920,000

รวม ๒๘ 13,820,000 ๒๗ 13,520,000 27 13,520,000 ๒๗ 13,520,000 ๑๐๙ 54,380,000
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จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานว
นโคร
งการ

งบประมาณ
 (บาท)

ยทุทศาสตร/์แนวทางพฒันา
ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๔ รวม  ๔  ปีปี ๒๕๖๓

ยทุธศาสตรท์ ี�  6   :  การพฒันาการจดัระเบยีบ
ชุมชน/สงัคม  และรกัษาความสงบ                         
เรยีบรอ้ย
แนวทางการพัฒนาที�  1   การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ ๑๐ 860,000 ๑๐ 860,000 10 860,000 ๑๐ 860,000 ๔๐ 3,440,000
                                สงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ
แนวทางการพัฒนาที�  2   การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความ   ๗ 280,000 ๗ 280,000 7 280,000 ๗ 280,000 ๒๑ 1,120,000
                                ของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ�น
แนวทางการพัฒนาที�  3   การพัฒนาการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ๔ 105,000 ๔ 105,000 4 105,000 ๔ 105,000 ๑๖ 420,000
แนวทางการพัฒนาที�  4   การสรา้งความเขม้แข็งแก่
ชมุชน 5 270,000 5 270,000 5 270,000 5 270,000 ๒๐ 1,080,000

รวม ๒๖ 1,515,000 ๒๖ 1,515,000 26 1,515,000 ๒๖ 1,515,000 ๑๐๔ 6,060,000
ยทุธศาสตรท์ ี�  7   :      การพฒันาบรหิารจดัการ
องคป์กครองสว่นทอ้งถิ�น
แนวทางการพัฒนาที�  1  การพัฒนางานบรหิารจัดการและ ๑๓ 3,620,000 ๑๓ 3,620,000 13 3,620,000 ๑๓ 3,620,000 ๕๒ 14,480,000
                               รัฐบาล

รวม ๑๓ 3,620,000 ๑๓ 3,620,000 13 3,620,000 ๑๓ 3,620,000 ๕๒ 14,480,000
รวมท ั�งส ิ�น 301 ######### 258 ########## 225 ######### 202 ######### 964 ##########
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          เป้าหมาย
                

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563  
  (บาท)

    2564 
   (บาท)

๑ โครงการกอ่สรา้งถนน
 คสล.เชื�อมระหวา่ง
ตําบลอเีซ

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา
 สะดวก
ยิ�งขึ�น

บา้นอรณุรังษี 
หมูท่ี� ๑๑ ถงึ
ตําบลเสยีวบา้น
เสยีว หมูท่ี� ๒ 
ขนาดกวา้ง ๕ 
เมตร ยาว ๗๒๔ 

####### ####### ความยาวถนน การ
สญัจรไป
มา

สะดวก
ยิ�งขึ�น

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

๑ โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง ม.๑ ถงึ

ิ ี ิ

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา

 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 

  

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การ
สญัจรไป

กองชา่ง
และและ
่ ี�๒ โครงการขยายเขต

ถนนลาดยาง ทาง
หลวงแผน่ดนิ 
หมายเลข ๒๐๗๖ 

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา

 สะดวก
ยิ�งขึ�น

เขตถนนลาดยาง
 ทางหลวง
แผน่ดนิ 

หมายเลข ๒๐๗๖

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การ
สญัจรไป
มา

สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

ถนนลาดยาง

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถ ิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สําหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  อําเภอโพธิ�ศรสีวุรรณ  จงัหวดัศรสีะเกษ
ของคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ ิ�นระดบัอําเภอ
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          เป้าหมาย
                

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563  
  (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๓ โครงการซอ่มแซมผวิ
ถนนแอสฟัลตกิคอนก
รตี ทางหลวงชนบท 
หมายเลข ๓๐๐๕ 
สายบา้นอเีซ  

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา

 สะดวก
ยิ�งขึ�น

ซอ่มแซมผวิถนน
แอสฟัลตกิคอนก
รตี ทางหลวง

ชนบท หมายเลข
 ๓๐๐๕ สายบา้น

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

๔ โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง ม.๑๒ - 

ั

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา

 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 

  

#######  -  -  - ความยาว
ถนน

การ
คมนาคม

กองชา่ง
และและ
่ ี�๕ โครงการซอ่มแซม

ปรับปรงุผวิจราจร
แบบลาดยาง

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา

 สะดวก
ยิ�งขึ�น

ซอ่มแซมผวิ
จราจร บรเิวณ
บา้นโนน 

ระยะทาง ๕  ม

#######  -  -  - ความยาว
ถนน

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงานที�
กี�ยวขอ้ง

๑ โครงการขดุลอกหนองเบ  เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกหนองเบบ
 บา้นแสง หมูท่ี� ๑

#######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชน
มนํี�าใช ้
อยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

๒ โครงการขดุลอกหนองบั เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขกุลอกหนองบวั
 บา้นนอ้ยดงเมอืง

#######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชน
มนํี�าใช ้
อยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

ขดุลอกแหลง่นํ �า
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          เป้าหมาย
                

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563  
  (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๓ โครงการขดุลอกอา่งทา่ เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกอา่งทา่ชา้ง #######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชน
มนํี�าใช ้
อยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

๔ โครงการขดุลอกหอ่งกอ เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกหอ่งกอก #######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชน
มนํี�าใช ้
อยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

๕ โครงการขดุลอกลํานํ�าห ้ เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกลํานํ�า
หว้ยทับทัน 
บรเิวณบา้น
หนองฮ ูตําบลอเีซ

######## #########  -  - ๒ แหง่ ประชาชน
มนํี�าใช ้
อยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

สถานสีบูนํ �า
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          เป้าหมาย
                

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563  
  (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๑ โครงการกอ่สรา้ง
สถานสีบูนํ�าดว้ยไฟฟ้า

เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี� ๘ ####### #######  -  - ๒ แหง่ ประชาชน
มนํี�าใช ้
อยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง

๒ โครงการกอ่สรา้ง
สถานสีบูนํ�าดว้ยไฟฟ้า

เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี� ๙ ####### #######

๑ โครงการขยายเขต
วางทอ่สง่นํ�าในพื�นที�
ตําบลอเีซ รวม ๒๑ 
โครงการ ระยะทาง
รวม ๙,๐๐๐ เมตร ใช ้
ทอ่ PVC ขนาด ๒๐๐
 มม.

เพื�อให ้
ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ตําบลอเีซ ####### #######  -  - ความ
ยาวทอ่นํ�า

ประชาชน
มนํี�าใช ้
อยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
อื�นที�

เกี�ยวขอ้ง

พนงัก ั�นนํ �า

วางทอ่สง่นํ �า



52

          เป้าหมาย
                

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�
คาดวา่
จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561  
 (บาท)

    2562  
  (บาท)

    2563  
  (บาท)

    2564 
   (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๑ กอ่สรา้งผนังกั �นนํ�า
จากหนองฮ ูถงึหอ่งก
อก หมู ่3

เพื�อใหนํ้�า
ไปทว่มและ
มทีี�ระบาย

หมู ่3 ######## 15,000,000 ######## ######## จํานวน
ครัวเรอืน
ที�ได ้

ประโยชน์

ชมุชนุมี
นํ�าใช ้
ตลอด

หน่วยงาน
อื�นที�

สนับสนุน
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ การสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ การพัฒนางานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวงงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนให

สูงขึ้น

นักเรียนทุกระดับชั้น 

(ร.ร.บานอีเซฯ)

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งบประมาณ นักเรียนโรงเรียน

บานอีเซฯ มีความรู

และทักษะตรงตาม

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษาฯ

๒ โครงการโรงเรียนศีล ๕ พัฒนา

คุณธรรม นอมนําวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา

เพื่อปลูกฝงและสงเสริมให

ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค

นักเรียนทุกระดับชั้น 

(ร.ร.บานอีเซฯ)

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งบประมาณ นักเรียนมีระเบียบ

วินัย ปฏิบัติตามกฎ

ของโรงเรียน

กองการศึกษาฯ

๓ โครงการเสริมสมรรถนะยามเชา ดวย

การสื่สาร อาน คิด เขียนและวิเคราะห

เพื่อใหนักเรียนมีทักษะและ

ความสามารถในการคิดและ

การแกปญหา

นักเรียนทุกระดับชั้น 

(ร.ร.บานอีเซฯ)

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนฝกอาน

ภาษาไทยไดถูกตอง

รอยละ ๙๕

นักเรียนอาน และ

เขียนภาษาไทย

คลองขึ้น

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ของ องคการบริหารสวนตําบลอีเซ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. ๐๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวงงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการการเรียนการสอนโดยใช

ระบบ ICT

เพื่อใหนักเรียนเขาใจ เห็น

คุณคาและใชกระบวนการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนขอมูล

นักเรียนทุกระดับชั้น 

(ร.ร.บานอีเซฯ)

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งบประมาณ นักเรียนมีความรูใน

การใชสื่อเทคโนโลยี

กองการศึกษาฯ

๕ โครงการสงเสริมกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู

เพื่อสงเสริม สนับสนุนให

คณะครูสามารถบริหาร

จัดการเวลาเรียน "ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู"

นักเรียนทุกระดับชั้น 

(ร.ร.บานอีเซฯ)

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนไดฝก

กิจกรรมครบทั้ง ๔ 

ดาน

นักเรียนมีสุขภาพดี

ถวนหนา

กองการศึกษาฯ

๒.๓ การพัฒนาดานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวงงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการรับ

บริจาคโลหิต

เพื่อสงเสริมการบริจาคโลหิต ตําบลอีเซ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ รอยละจํานวน

ผูเขารวมโครงการ

ประชาชนไดทํา

กิจกรรมที่เปนกุศล

ตอสังคม

สํานักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม การทองเที่ยว และนันทนาการ

๕.๑ การสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวงงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม เพื่อสงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ปาตําบลอีเซ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม

โครงการ

พื้นที่ปามีความ

อุดมสมบูรณ

สํานักปลัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวงงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการมหกรรมการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส

เพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬา

เพื่อสรางความสามัคคีใน

ทองถิ่น

เจาหนาที่ทองถิ่น,

ประชาชนตําบลอีเซ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม

โครงการ

เกิดการ

ประสานงานที่ดี

ของหนวยงานตางๆ

ในพื้นที่

สํานักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

๕.๓ การสนับสนุนงานดานการกีฬา และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวงงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด

เพื่อดําเนินการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ประชาชนตําบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ยาเสพติดในพื้นที่

ลดลง

สํานักปลัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวงงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดงาน "วันปยมหาราช" เพื่อไดรวมนอมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

ประชาชนตําบลอีเซ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไดนอมรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมงาน

กาชาดและการออกรานนิทรรศการ

ในเทศกาลปใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงาน

กาชาดและการออกราน

นิทรรศการในเทศกาลปใหม

สี่เผาไทศรีสะเกษ

ประชาชนตําบลอีเซ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ไดอนุรักษงานป

ใหมและวัฒนธรรม

ทองถิ่น

สํานักปลัด

๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๖. ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 

๖.๓ การพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  ๑๑  โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๗. ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๗.๑ การพัฒนางานบริหารจัดการและการดําเนินตามนโยบายรัฐบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๓ การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดั ที� ๑ การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�ง
๑. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
๑.๑ การพฒันาการคมนาคมและขนสง่

     เป้าหมาย 
            

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.เชื�อมระหวา่ง
ตําบลอเีซ

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

บา้นอรณุรังษี 
หมูท่ี� ๑๑ ถงึ
ตําบลเสยีว
บา้นเสยีว หมู่
ที� ๒ ขนาด
กวา้ง ๕ เมตร

###### ###### ความยาวถนน การสญัจร
ไปมา

สะดวกยิ�งขึ�น

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๑ โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง ม.๑ ถงึ

ิ ี ิ

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 

ิ� ึ�

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 

 

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การสญัจร
ไปมา

ิ� ึ�

กองชา่ง
และและ
่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถ ิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

สําหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ของ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ อําเภอโพธิ�ศรสีวุรรณ จงัหวดัศรสีะเกษ

งบประมาณและที�ผา่นมา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

ถนนลาดยาง

แบบ ผ. ๐๓
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     เป้าหมาย 
            

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

งบประมาณและที�ผา่นมา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

๒ โครงการขยายเขต
ถนนลาดยาง ทาง
หลวงแผน่ดนิ 
หมายเลข ๒๐๗๖ 

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

เขต
ถนนลาดยาง 
ทางหลวง
แผน่ดนิ 

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การสญัจร
ไปมา

สะดวกยิ�งขึ�น

กองชา่ง
และและ
หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง๓ โครงการซอ่มแซมผวิ

ถนนแอสฟัลตกิคอนก
รตี ทางหลวงชนบท 
หมายเลข ๓๐๐๕ สาย
บา้นอเีซ - อําเภอบงึบ
รพ์

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

ซอ่มแซมผวิ
ถนนแอสฟัลติ
กคอนกรตี 
ทางหลวง
ชนบท 
หมายเลข 

###### ######  -  - ความยาว
ถนน

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๔ โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง ม.๑๒ - 

ั

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 

ิ� ึ�

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 

  

#######  -  -  - ความยาว
ถนน

การ
คมนาคม

กองชา่ง
และและ
่๕ โครงการซอ่มแซม

ปรับปรงุผวิจราจรแบบ
ลาดยาง

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

ซอ่มแซมผวิ
จราจร บรเิวณ
บา้นหอ่งเปือย

 ระยะทาง 

######  -  -  - ความยาว
ถนน

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๑ โครงการขดุลอกหนองเบ  เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกหนอง
เบบ บา้นแสง
 หมูท่ี� ๑

######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

ขดุลอกแหลง่นํ �า
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     เป้าหมาย 
            

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

งบประมาณและที�ผา่นมา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

๒ โครงการขดุลอกหนองบวั เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขกุลอกหนอง
บวั บา้นนอ้ย
ดงเมอืง

######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๓ โครงการขดุลอกอา่งทา่ช ้ เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกอา่งทา่ช ้ ######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๔ โครงการขดุลอกหอ่งกอก เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกหอ่งกอก ######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๕ โครงการขดุลอกลํานํ�าหว้ เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกลํานํ�า
หว้ยทับทัน 
บรเิวณบา้น
หนองฮ ูตําบล
อเีซ

####### #######  -  - ๒ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

สถานสีบูนํ �า
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     เป้าหมาย 
            

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

งบประมาณและที�ผา่นมา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

๑ โครงการกอ่สรา้งสถานี
สบูนํ�าดว้ยไฟฟ้า

เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี� ๘ ###### ######  -  - ๒ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๒ โครงการกอ่สรา้งสถานี
สบูนํ�าดว้ยไฟฟ้า

เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี� ๙ ###### ###### ๑ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง
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     เป้าหมาย 
            

(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

งบประมาณและที�ผา่นมา

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

๑ โครงการขยายเขตวาง
ทอ่สง่นํ�าในพื�นที�ตําบล
อเีซ รวม ๒๑ โครงการ 
ระยะทางรวม ๙,๐๐๐ 
เมตร ใชท้อ่ PVC 
ขนาด ๒๐๐ มม.

เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ตําบลอเีซ ####### #######  -  - ความยาว
ทอ่นํ�า

ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
อื�นที�

เกี�ยวขอ้ง

๑ กอ่สรา้งผนังกั �นนํ�าจาก
หนองฮ ูถงึหอ่งกอก 
หมู ่3

เพื�อป้องกนั
ตลิ�งพัง

หมู ่3 ####### ####### ######## ####### จํานวน
ครัวเรอืน
ที�ได ้

ประโยชน์

ชมุชนุมนํี�า
ใชต้ลอด

หน่วยงาน
อื�นที�

สนับสนุน
งบประมาณ

####### ####### ######## #######

พนงัก ั�นนํ �า

รวม  ๑๕  โครงการ

วางทอ่สง่นํ �า
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที� ๓ การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดั ที� ๑ การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�ง
๑. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
๑.๑ การพฒันาการคมนาคมและขนสง่

        
เป้าหมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

๑ โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล.เชื�อมระหวา่ง
ตําบลอเีซ

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

บา้นอรณุรังษี 
หมูท่ี� ๑๑ ถงึ
ตําบลเสยีว
บา้นเสยีว หมู่
ที� ๒ ขนาด
กวา้ง ๕ เมตร

###### ###### ความยาวถนน การสญัจร
ไปมา

สะดวกยิ�งขึ�น

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๑ โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง ม.๑ ถงึ

ิ ี ิ

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 

ิ� ึ�

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 

 

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การสญัจร
ไปมา

ิ� ึ�

กองชา่ง
และและ
่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถ ิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สําหรบั ประสานโครงการพฒันาจงัหวดั

ของ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ อําเภอโพธิ�ศรสีวุรรณ จงัหวดัศรสีะเกษ

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

ถนนลาดยาง

แบบ ผ. ๐๕
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เป้าหมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๒ โครงการขยายเขต
ถนนลาดยาง ทาง
หลวงแผน่ดนิ 
หมายเลข ๒๐๗๖ 
้

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

เขต
ถนนลาดยาง 
ทางหลวง
แผน่ดนิ 

 

####### #######  -  - ความยาว
ถนน

การสญัจร
ไปมา

สะดวกยิ�งขึ�น

กองชา่ง
และและ
หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๓ โครงการซอ่มแซมผวิ
ถนนแอสฟัลตกิคอนก
รตี ทางหลวงชนบท 
หมายเลข ๓๐๐๕ สาย
บา้นอเีซ  อําเภอบงึบ

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

ซอ่มแซมผวิ
ถนนแอสฟัลติ
กคอนกรตี 
ทางหลวง
ชนบท 

###### ######  -  - ความยาว
ถนน

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๔ โครงการกอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง ม.๑๒ - 

ั

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 

ิ� ึ�

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 

  

#######  -  -  - ความยาว
ถนน

การ
คมนาคม

กองชา่ง
และและ
่๕ โครงการซอ่มแซม

ปรับปรงุผวิจราจรแบบ
ลาดยาง

เพื�อใหก้าร
สญัจรไปมา 
สะดวกยิ�งขึ�น

ซอ่มแซมผวิ
จราจร บรเิวณ
บา้นโนน 

ระยะทาง ๕

######  -  -  - ความยาว
ถนน

การ
คมนาคม
สะดวก

กองชา่ง
และและ
หน่วยงาน
ที� กี�ยวขอ้ง

๑ โครงการขดุลอกหนองเบ  เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกหนอง
เบบ บา้นแสง
 หมูท่ี� ๑

######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

ขดุลอกแหลง่นํ �า
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เป้าหมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๒ โครงการขดุลอกหนองบวั เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขกุลอกหนอง
บวั บา้นนอ้ย
ดงเมอืง

######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๓ โครงการขดุลอกอา่งทา่ช ้ เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกอา่งทา่ช ้ ######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๔ โครงการขดุลอกหอ่งกอก เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกหอ่งกอก ######  -  -  - ๑ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๕ โครงการขดุลอกลํานํ�าหว้ เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ขดุลอกลํานํ�า
หว้ยทับทัน 
บรเิวณบา้น
หนองฮ ูตําบล
อเีซ

####### #######  -  - ๒ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

สถานสีบูนํ �า



118

        
เป้าหมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๑ โครงการกอ่สรา้งสถานี
สบูนํ�าดว้ยไฟฟ้า

เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี� ๘ ###### ######  -  - ๒ แหง่ ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

๒ โครงการกอ่สรา้งสถานี
สบูนํ�าดว้ยไฟฟ้า

เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี� ๙ ###### ######

๑ โครงการขยายเขตวาง
ทอ่สง่นํ�าในพื�นที�ตําบล
อเีซ รวม ๒๑ โครงการ 
ระยะทางรวม ๙,๐๐๐ 
เมตร ใชท้อ่ PVC 
ขนาด ๒๐๐ มม.

เพื�อให ้
ประชาชนมนํี�า
ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ตําบลอเีซ ####### #######  -  - ความยาว
ทอ่นํ�า

ประชาชนมี
นํ�าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
และ

หน่วยงาน
อื�นที�

เกี�ยวขอ้ง

วางทอ่สง่นํ �า



119

        
เป้าหมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

      
ตวัชี�วดั   

  (KPI)

ผลที�คาด
วา่จะไดร้บั

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
หลกั

   2561 
  (บาท)

    2562
    (บาท)

    2563 
   (บาท)

    2564
    (บาท)

ที� โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที�ผา่นมา

๑ กอ่สรา้งผนังกั �นนํ�าจาก
หนองฮ ูถงึหอ่งกอก 
หมู ่3

เพื�อใหนํ้�าไป
ทว่มและมทีี�
ระบาย

หมู ่3 ####### ####### ######## ####### จํานวน
ครัวเรอืน
ที�ได ้

ประโยชน์

ชมุชนุมนํี�า
ใชต้ลอด

หน่วยงาน
อื�นที�

สนับสนุน
งบประมาณ

####### ####### ######## #######รวม  ๑๕  โครงการ

พนงัก ั�นนํ �า



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

(ผลผลติของครภุัณฑ)์
งบประมาณและที�ผา่นมา หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ
หลกั

บญัชคีรภุณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถ ิ�นสี�ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ อําเภอโพธิ�ศรสีวุรรณ จงัหวดัศรสีะเกษ
ที� แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์



ส่วนท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผล 

 ๑. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

องค์ประกอบ ประกอบด้วย กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล ระเบยีบ วธิใีน

การตดิตามและประเมนิผล และกาํหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ เป็นการตดิตามและประเมนิผลความสอดคลอ้ง

และความสําเรจ็ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการติดตามและ

ประเมนิผลโครงการพฒันาทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดด้าํเนินการตามแผนดาํเนินงานว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ ซึง่สามารถนําไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ทีอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่กาํหนดหรอืไม่ และโครงการพฒันานัน้ประสบความสาํเรจ็ตามกรอบการประเมนิในระดบัใด โดย

มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ร่วมประชุมเพื่อกาหนดก

รอบแนวทาง และวธิใีนการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา และประเมนิผลโครงการ

พฒันาตามทีไ่ดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

5.1.1 การกาํหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตรก์าร

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ดงัน้ี 

1) ความสอดคลอ้ง (Relevance) ของยทุธศาสตร ์แผน และกลยทุธท์ีก่าํหนด 

2) ความพอเพยีง (Adequacy) ของทรพัยากร เพือ่การดาเนินการของหน่วยงาน 

3) ความกา้วหน้า (Progress) กจิกรรมทีก่าํหนดไวต้ามแผน โดยมกีารตดิตามผล(Monitoring) 

4) ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลผลติกบัทรพัยากรทีใ่ชโ้ดย

มกีารประเมนิประสทิธภิาพ (Efficiency Evaluation) 

5) ประสทิธผิล (Effectiveness) เป็นการศกึษาถงึผลทีไ่ดร้บั (Effect) 

6) ผลลพัธแ์ละผลผลติ (Outcome and Output) เป็นการประเมนิผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการทํา

กจิกรรมทีม่ตี่อกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บับรกิาร และการประเมนิผลผลติทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรม 

7) การประเมนิผลกระทบเป็นการศกึษาผลทีไ่ดร้บัรวมยอด (Overall Effect) 

ขัน้ตอนท่ี 2 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ ดําเนินการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามกรอบ แนวทางและวธิกีารที่

กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ขัน้ตอนท่ี 3 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ ดําเนินการตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการพฒันา ตามกรอบ แนวทางและวธิกีารกําหนด โดยสามารถตดิตามและประเมนิผล

ไดต้ัง้แต่ก่อนเริม่โครงการพฒันาตามแผนดาํเนินงานจนสิน้สดุโครงการ 
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ขัน้ตอนท่ี 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผลการตดิตามและประเมนิโครงการพฒันา

ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ นําเสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ พรอ้ม

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัปีละสองครัง้ภายในเดอืน

เมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

ขัน้ตอนท่ี 5 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ อาจให้ความเหน็ชอบ

หรอืขอ้เสนอแนะในรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บรหิารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ได ้

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ อาจนําแนวทางทัง้หมดทีก่าํหนด มาใช้

หรอือาจเลอืกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวดั

ความสําเรจ็หรอืความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้ทัง้น้ี 

ขึน้อยูก่บัคณะกรรมการฯ จะพจิารณา 

การกาํหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล 

การกาํหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผล คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลกาํหนด

หว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมในแต่ละโครงการ ทัง้น้ี ควร

กําหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผล อย่างน้อยโครงการละ 1 ครัง้ และประเมนิผลโครงการใน

ภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ แล้วรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมนิผลต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

และประกาศ ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนการพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั อย่างน้อยปีละ 

๒ ครัง้ ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
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ตารางแสดงห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผูป้ระเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูป้ระเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คกก. ติดตาม

และประเมินผล

แผนพฒันา

ท้องถ่ินตาํบลอี

เซ 

1. ใช้แบบรายงาน 

แบบ ท่ี 2 แบบติดตาม 

ผลการดาเนินงานของ 

อปท. รายไตรมาส 

(3 เดือน) 

2. ฝ่ายติดตามและ

ประเมินผล สรปุ 

การดาํเนินการติดตาม 

ตามข้อ 1 

3. รายงานผลและเสนอ 

ความเหน็ซ่ึงได้จากการ 

ติดตามต่อผู้บริหาร 

ท้องถ่ิน เพ่ือเสนอต่อ 

สภาท้องถ่ิน คกก. 

พฒันาท้องถ่ิน และ 

ประกาศผลการติดตาม 

ให้ประชาชนทราบปีละ 

๒  ค รั ้ง  ภ า ย ใ น เดื อ น

เม ษ า ย น แ ล ะ ภ า ย ใ น

เดือนตลุาคมของทุกปี 

ทุกๆ ๖ เดือน คกก. ติดตาม

และประเมินผล

แผนพฒันา

ท้องถ่ินตาํบลอี

เซ 

1. ใช้แบบรายงาน แบบท่ี 

1 การกาํกบัการจดัทาํ

แผนยทุธศาสตรข์อง 

อปท. 

2. ฝ่ายติดตามและ

ประเมินผล สรปุการ

ดาํเนินการประเมินผล

ตาม 

ข้อ 1 

3. การใช้แบบรายงาน 

- แบบรายงานท่ี 3/1 และ 

ประเมินผล การ

ดาํเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร ์

- แบบรายงานท่ี 3/2 แบบ 

ประเมินความพึงพอใจ

ต่อการดาํเนินงานของ 

อปท. ในภาพรวม 

- แบบรายงานท่ี 3/3 แบบ 

ประเมินความพึงพอใจ

ต่อการดาํเนินงานของ 

อปท. ในแต่ละ

ยทุธศาสตร ์เป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล 

4. ฝ่ายติดตามและ

ประเมินผลการ

เมื่อ อปท. 

ประกาศใช้ 

แผนฯ 
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ดาํเนินการประเมินผล

ตาม ข้อ 3 

5. รายงานผลและเสนอ 

ความเหน็ซ่ึงได้จากการ 

ประเมินผลต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ินเพ่ือเสนอต่อสภา

ท้องถ่ิน คกก.พฒันา

ท้องถ่ินและประกาศผล

การประเมินผลให้

ประชาชน 

ทราบปีละ ๒ ครัง้ 

ภายในเดือนเมษายน

และภายในเดือนตลุาคม

ของทุกปี (ปิดประกาศ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 

30 วนั) 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 

2548 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด 6 การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ขอ้ 28, ขอ้ 29, ขอ้ 30 และขอ้ 31 

ขอ้ 28 ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ประกอบดว้ย 

(1) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสามคน 

(2) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสองคน 

(3) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสองคน 

(4) หวัหน้าสว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเองจาํนวนสองคน 

(5) ผูท้รงคุณวฒุทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสองคน 

โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอกี

หน่ึงคนทาํหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ้ 28 ใหม้วีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสอง

ปี และอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้
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ขอ้ 29 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มอีาํนาจหน้าที ่ดงัน้ี 

(1) กาํหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

(2) ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

(3) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 

นบัแตวนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิ

วนั โดยอยา่งน้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทางานเพือ่ชว่ยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 30 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจมอบใหห้น่วยงานหรอืบุคคลภายนอกดาํเนินการหรอืรว่ม

ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาได ้โดยมขี ัน้ตอนดาํเนินการ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่จดัทําร่างขอ้กําหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผู้บรหิาร

ทอ้งถิน่ 

(2) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัขิอ้กาํหนด ขอบขา่ยและรายละเอยีดของงาน 

(3) หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกดาํเนินการหรอืรว่มดาํเนินการตดิตามและประเมนิผล 

(4) ให้หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรอืร่วมดําเนินการติดตามและประเมนิผล 

รายงานผลการดาํเนินการซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลต่อคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 

เพือ่ประเมนิผลการรายงานผล เสนอความเหน็ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(5) ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบ

ในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และ

ตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนั โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและ

ภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

ขอ้ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อใหก้ารบรหิารงานขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรฐั กระทรวงมหาดไทยอาจจดัใหม้กีารตดิตามและประเมนิผล

การดาํเนินงานตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดต้ามความเหมาะสม 

 

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

วธิกีารตดิตามและประเมนิผล ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ ได้

ใชแ้บบการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่าได้มกีารดําเนินการ

เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไวห้รอืไม ่โดยใชแ้บบประเมนิ ดงัน้ี 
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1. แบบที ่1 การช่วยกํากบัการจดัทําแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ เพื่อจะ

ได้ประเมนิการดําเนินงานของคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ว่าดําเนินการตรงกนัทุกขัน้ตอนมากน้อย

เพยีงใด อยา่งไร 

2. แบบที่ 2 ติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ เพื่อจะได้ติดตาม

ความกา้วหน้าการดําเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ รายไตรมาส ตามแผนยุทธศาสตรท์ีไ่ด้

กาํหนดไว ้โดยดาํเนินการตดิตามใน 2 ประเดน็ คอื 

(1) การตดิตามผลการดาํเนินงาน และการเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนดาํเนินงาน 

(2) ผลการดาํเนินงานและการเบกิจา่ยงบประมาณตามโครงการทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไปกรณี

เรง่ดว่น 

3. แบบที่ 3/1 ประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท์ี่กําหนดไว ้เพื่อประเมนิผลการ

ดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ โดยดําเนินการ

ประเมนิใน 3 สว่น คอื 

(1) ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซในภาพรวม 

(2) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งในแต่ละยทุธศาสตร ์

(3) การเปลีย่นแปลงของชมุชนตามตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก 

แบบที่ 3/2 ประเมนิความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซใน

ภาพรวม เพื่อประเมนิความพงึพอใจของประชาชน ผูเ้กีย่วขอ้งต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลอเีซในภาพรวม 

แบบที ่3/3 ประเมนิความพงึพอใจต่อผลการดาเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซในแต่

ละยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้รบัทราบความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ในแต่ละยทุธศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ  
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  การตดิตามและประเมนิผลโครงการตามแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ เป็นการ

ติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาตามแผนการดําเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ โดย

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ เป็นผูด้าํเนินการตดิตาม

และประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ซึง่ประกอบดว้ยสาระสาํคญั 3 บท ไดแ้ก่  
 

บทท่ี 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคญั วตัถุประสงค์  ขอบเขต ระเบียบวธิกีารกรอบ

แนวคดิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ตาํบลอเีซ เน่ืองจากแผนพฒันาฯ เป็นเครื่องมอืสาํคญัทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จะใชเ้ป็นตวักําหนด

ทิศทางในการพฒันาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้บรหิารที่แถลงไว้ต่อสภาฯ และอํานาจ

หน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกําหนด โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตําบลอเีซ 

ที่มตี่อผลการดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซในภาพรวม และในประเดน็ยุทธศาสตร ์ซึ่ง

คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี  

  1. ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการประเมนิผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ   

  2. ใชผ้ลจากการประเมนิเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาในการบรหิารงานขององคก์าร

บรหิาร         สว่นตาํบลอเีซ  

  3. ไดร้บัทราบขอ้มลูตลอดจนความพงึพอใจของประชาชนและของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อนําเสนอฝ่าย

บรหิารในการพจิารณา ปรบัปรุง แก้ไข หรอืใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาท้องถิน่ใหเ้หมาะสมกบัความ

ตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีต่่อไป  

  4. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจให้กับ

ผูเ้กีย่วขอ้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ) ภาคประชาชน อนัจะนําไปสู่

การพฒันาประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Democracy) ทีป่ระชาชนสามารถตรวจสอบการ

ดาํเนินงานได ้อกีทัง้ยงัเป็นกระบวนการหน่ึงของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance)  
 

  บทท่ี 2 กล่าวถงึเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามและประเมนิผล ประกอบไปดว้ย  

  1. วสิยัทศัน์การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  

  ๒. ภารกจิหลกั หรอืพนัธกจิการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  

  ๓. จุดมุง่หมายในการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  

  ๔. นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  

  5. คู่มอืการตดิตามและประเมนิผลการจดัทําและแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัขิององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่  

ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 

บทท่ี 4 กล่าวถงึวธิดีําเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

เป็นการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ ในภาพรวมในประเดน็แต่

ละยทุธศาสตร ์ตามแผนการดาํเนินงาน โดยใชแ้บบประเมนิ ดงัน้ี  
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แบบท่ี ๑ : เป็นแบบประเมนิตนเองในการจดัทาํแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

โดย จะทําการประเมนิและรายงานทุกครัง้ หลงัจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ประกาศใช้ แผน

ยทุธศาสตรแ์ลว้  
 

แบบท่ี ๒ : เป็นแบบประเมนิตนเอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตดิตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมกีําหนดระยะเวลา ในการ

ตดิตามและรายงานผลการดาํเนินงาน  
 

แบบท่ี ๓/๑ : เป็นแบบประเมนิตนเอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมนิผลการดําเนินงานของ

องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามยุทธศาสตรท์ีก่ําหนดไว ้และมกีําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ 

ครัง้ หลงัจากสิน้สดุปีงบประมาณ  

 

*********************************************************************** 
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คาํช้ีแจง :  แบบที ่๑ เป็นแบบประเมนิตนเองในการจดัทาํแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่                  โดยจะทาํการประเมนิและรายงานทุกครัง้ หลงัจากทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรแ์ลว้  

 

ช่ือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ อาํเภอโพธ์ิศรีสวุรรณ จงัหวดัศรี

สะเกษ 

 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ 

ดาํเนินงาน 

ไม่มีการ 

  ดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรมการพฒันาท้องถ่ิน   

1  มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

2.  มกีารจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

3.  มกีารจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   

4.  มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

5.  มกีารจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

6.  มคีณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณารา่งแผน

ยทุธศาสตร ์          .    การพฒันา 

  

ส่วนท่ี 2  การจดัทาํแผนการพฒันาท้องถ่ิน   

7.  มกีารรวบรวมขอ้มลูและปัญหาสาํคญัของทอ้งถิน่มาจดัทาํฐานขอ้มลู   

8.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัทาํแผน   

9.  มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT) เพือ่ประเมนิสถานภาพการ

พฒันา       .    ทอ้งถิน่ 

  

 แบบท่ี ๑   การกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร
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10. มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบั

ศกัยภาพ          .    ของทอ้งถิน่ 

  

11. มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์ .     จงัหวดั 

  

12. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื   

13. มกีารกาํหนดเป้าหมายเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่   

14. มกีารกาํหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15. มกีารกาํหนดยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องจงัหวดั   

16. มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา   

17. มกีารจดัทาํบญัชกีลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร ์   

18. มกีารกาํหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลแผนยทุธศาสตร ์   

19. มกีารทบทวนแผนยทุธศาสตรห์รอืไม ่   

 

 

 
 

คาํชีแ้จง  :  แบบที ่2 เป็นแบบประเมนิตนเอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร ์โดยมกีาํหนดระยะเวลาในการ

ตดิตามและรายงานผลการดาํเนินงานทุกๆ 3 เดอืน เริม่ตัง้แต่สิน้สดุการดาํเนินงานในเดอืนตุลาคม – 

ธนัวาคม หรอืไตรมาสที ่1 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ จงัหวดัศรี

สะเกษ 

2. รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที ่

(1)  ไตรมาสที ่ 1  (ตุลาคม – ธนัวาคม) (2)  ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มนีาคม) 

(3).  ไตรมาสที ่ 3  (เมษายน – มถุินายน)  (4)  ไตรมาสที ่ 4 (กรกฎาคม – กนัยายน) 

     

 

 

 

คาํชีแ้จง  :  แบบที ่3/1  เป็นแบบประเมนิตนเอง  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชป้ระเมนิผลการดาํเนินงาน

ของ              องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรท์ีก่าํหนดไวแ้ละมกีาํหนดระยะเวลาในการ

รายงานปีละ 1 ครัง้                     หลงัสิน้สดุปีงบประมาณ 
 

 

  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

 
 

    แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดาํเนินงานตาม
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ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

1.  ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ จงัหวดัศรี

สะเกษ 

2.  วนั/เดอืน/ปี ทีร่ายงาน 
 

ส่วนท่ี 2  ยทุธศาสตรแ์ละโครงการในปี 2559 

3.  ยทุธศาสตรแ์ละจาํนวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผนและจาํนวนโครงการทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

ยทุธศาสตร ์
จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ใน

แผน 

จาํนวนโครงการท่ีได้

ปฏิบติั 

1.การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

2.การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ   

3.การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

4.การพฒันาดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 
  

5.การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่ว การกฬีาและนนัทนาการ   

6.การพฒันาการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 
  

7.การพฒันาบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

รวม   

 

 

ส่วนท่ี 3  ผลการดาํเนินงาน 

4. ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม 

ประเดน็ พอใจ

มาก 

พอใจ ไม่

พอใจ 

1). มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/กจิกรรม     

2)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/

กจิกรรม 

   

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/

กจิกรรม 

   

4)  มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อ

สาธารณะ 

   

5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/

กจิกรรม 
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6)  การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด    

7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของ

ประชาชน 

   

8)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม    

 

๓. สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในภาพรวม 

ผลของการดาํเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์ในการตดิตามและประเมนิผล

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 

2. ระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล และ 

3. กาํหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล 

เมื่อได้ดําเนินการตามหลกัการสําคญั 3 ประการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถิน่ จะตอ้งดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูและประเมนิผล ดงัน้ี 
1. ข้อมลูเชิงปริมาณ เป็นขอ้มลูทีเ่กดิจากคาํถาม เชน่ ใครเขา้รว่มหรอืมสีว่นรว่มในการวาง

แผนการจดัทาํยทุธศาสตร ์ผูเ้ขา้รว่มมกีีค่น กีก่ลุ่ม มทีีม่าอยา่งไร ผลลพัธใ์นเชงิปรมิาณทีไ่ดเ้ป็นแบบ

ตวัเลข สถติติา่ง ๆ ขอ้มลูเชงิปรมิาณจงึเป็นขอ้มลูทีแ่สดงจาํนวน เชน่ จาํนวนคนรว่มกจิกรรมแยกตาม

เพศ จาํนวนกจิกรรมทีถู่กระบุวา่เป็นกจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งความสามคัค ีเป็นตน้ 

2. ข้อมูลเชิงคณุภาพ เป็นขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมคุณภาพของเรื่องนัน้ๆ เช่น หมู่บา้น/ชุมชนน้ีมี

ความเจริญมีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใดจากการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ี 

หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพฒันาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านหมู่บ้าน /ชุมชน เป็น

อย่างไร ผลของคนเป็นอย่าง ไรขอ้มลูเชงิคุณภาพ เป็นขอ้มูลทีอ่ธบิายปรากฏการณ์ในพืน้ทีใ่นลกัษณะ

อย่างลกึซึ้ง เป็นขอ้มูลที่มคีวามสมัพนัธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร ์ผลของเชงิ

คุณภาพจงึเป็นเรือ่งของความพงึพอใจของประชาชนในหมูบ่า้น ชุมชน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด 

ความสาํเรจ็ของการนํายทุธศาสตรก์ารพฒันาไปใช้ วดัความสาํเรจ็ไดจ้าก เชน่ 

1. บรรทดัฐานดา้นความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (client satisfaction criterion) 

2. บรรทดัฐานดา้นเวลา (time criterion) 

3. บรรทดัฐานดา้นการเงนิ (monetary criterion) 

4. บรรทดัฐานดา้นประสทิธผิล (effectiveness criterion) 

การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใชร้ปูแบบ 

1. ความเรยีงรอ้ยแกว้ (Narrative) เชน่ คาํบรรยายตาราง หรอืรปูภาพ 

2. ตาราง (Tables) เป็นการนําขอ้มลูลงในชอ่ง (Grids) 

3. รปูภาพ (Figures) เชน่ กราฟ ภาพวาดลายเสน้ 

รปูแบบท่ีใช้สาหรบัการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
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เพื่ อ ให้ ก าร  ติดตามและประเมินผล  แผนพัฒ นาท้ องถิ่น ต ามข้อ  29 แห่ งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที่

๒) พ.ศ.๒๕๕๙กระทรวงมหาดไทยจงึกําหนดรปูแบบทีใ่ชส้าหรบัการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา

ท้องถิน่ ประกอบด้วย การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ์สาหรบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา และ

การตดิตามและประเมนิผลโครงการสาํหรบัแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. กาํหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 

ในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี ปรากฏในบทที่ 5 กรอบในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา

ทอ้งถิน่สีปี่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถกําหนดกรอบอื่น ๆ เพิม่เตมิได ้ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั

มติหิรอืบรบิทของพืน้ที ่

2. แบบสาํหรบัการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ 

2.1 แบบตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการตดิตาม

และประเมนิผลในการพฒันากจิกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ ์/แผนงาน ซึง่ตวับ่งชีก้ารปฏบิตังิานจะ

เป็นการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยันําเขา้ (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลติ (Outputs) และ

ผลกระทบ (Impacts) อนัจะช่วยในการวเิคราะห์การดําเนินงานที่เกดิขึน้ ตลอดจนใช้เป็นขอ้มูลในการ

ปรบัปรุงการทํางานต่อไปเงื่อนไขสําคญัของตวัแบบ ตวับ่งชี้การปฏบิตังิานกค็อื การมสี่วนร่วมของผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยี(Key takeholders) ในการกําหนดตวับ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกนั 

ตลอดจนการใชต้วับ่งชีเ้หล่านัน้ในการดาํเนินการชว่ยในการตดัสนิใจไดต้่อไป 

2.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton เป็นแนวคดิที่เชื่อว่าการทาความเขา้ใจองค์กรตลอดจนภาพรวมที่เกดิขึ้นในองค์กร

สามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัด

ประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทําความเข้าใจถึง

ภาพรวมขององค์กรหรอืระบบต่าง ๆ ขององค์กรที่มผีลต่อพฤตกิรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็น

กรอบการวดัและประเมนิผลระบบปฏบิตังิานด้วยการมององค์รวมหรอืภาพรวมที่เกดิขึน้ในองค์กร ซึ่ง

สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ เช่น ด้านการเงนิ ด้านลูกค้า หรอืผู้รบับรกิาร ด้านกระบวนการ

ภายในองค์กร และด้านนวตักรรมและการเรยีนรู ้ตวัแบบ Scorecard จงึสามารถช่วยองค์กรสามารถ

พฒันาเชื่อมต่อและปฏบิตัติามกลยุทธ์ที่กําหนดไวไ้ด้ การนําตวัแบบ Scorecard แบบใหม่ หรอื BSC 

เป็นการมุ่งเน้นความสาํคญัของคุณค่าสงูสุดของผูม้สี่วนไดเ้สยี กระบวนการสูค่วามเป็นเลศิการปรบัปรุง

ใหเ้กดิองคก์รแหง่การเรยีนรู ้และความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2.3 แบบมุ่งวดัผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) เป็นตวัแบบทีส่อดคล้องกบัการ

ทําแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลกัษณะของตวัแบบน้ีถอืไดว้่าเป็นตวัแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์โดยจะพจิารณา

ว่าแผนกบัการปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม่ อนัดไูดจ้ากผลระยะกลาง (Intermediate 

Result; Irs)ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวห้รอืไม่ การกําหนดเป้าหมายและผลระยะต่าง ๆ ไว้



132 
 

ก่อนล่วงหน้าเช่นน้ีทําใหส้ามารถนําไปพฒันากลยุทธก์ารดําเนินการต่อไปได ้รวมทัง้ยงัสามารถใชเ้ป็น

เครือ่งมอืในการตดิตามและประเมนิผลไดอ้กีดว้ย 

2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตวัแบบเชงิเหตุผล หรอื Logical Model ถอืเป็นตวัแบบ

หน่ึงที่ค่อนขา้งแพร่หลายในการประเมนิผลซึ่งตวัแบบดงักล่าวจะช่วยใหก้ารประเมนิมคีวามสอดคลอ้ง

ระหว่างปัจจยันําเขา้ กระบวนการและผลลพัธ์ กบัวตัถุประสงค์ของแผนงาน กจิกรรม โครงการนัน้ ๆ 

ตลอดจนมคีวามครอบคลุมในประเดน็ต่าง ๆ ทัง้ในลกัษณะ Formative แล ะ Summative โดยตวัแบบ

เชงิเหตุผลจะเกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิถงึบรบิท (Context) การดําเนินการ (Implementation) และผลที่

เกดิขึน้ (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถงึผลลพัธ ์ผลทีเ่กดิขึน้และผลกระทบ 

2.5 แ บ บ วัด ก ระบ ว น ก ารป ฏิ บัติ งาน  (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวดักระบวนการปฏิบัติงานหรอื PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิด

คล้ายคลงึกบัตวัแบบตวับ่งชี้การปฏิบตัิงาน เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในลกัษณะ

ภาพรวมขององคก์รเพือ่ทีจ่ะนําไปสูก่ารพฒันา ซึง่ระบบการวดัดงักล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวดั

กระบวนการปฏบิตังิานอนันําไปสูก่ารพฒันากรอบความคดิและการสรุปบทเรยีนทีเ่กดิขึน้ต่อไป 

2.6 แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ 

Problem-Solving Method การประเมนิโดยใชว้ธิกีารแก้ปัญหาหรอืเรยีนรูจ้ากปัญหาทีเ่กดิขึน้ ถอืเป็น

วธิกีารประเมนิที่สําคญัอกีวธิกีารหน่ึง เน่ืองจากวธิกีารดงักล่าวจะเน้นที่การนําความรูท้ี่มอียู่กลบัมาใช ้

(Reusable Knowledge) ใหเ้กดิประโยชน์ในขณะเดยีวกนั ถอืเป็นการทดสอบความรูท้ีม่อียู่ว่าเหมาะสม

หรอืสามารถใช้ได้จรงิในสถานการณ์ปัจจุบนัหรอืไม่ ซึ่งในทางภววทิยา (ontology) แล้วถือเป็นการ

แสวงหาความรูท้ี่ค่อนขา้งท้าทายเพราะเป็นทัง้การตรวจสอบองค์ความรูแ้ละการสรา้งองค์ความรูใ้หม่ 

การนําวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิง

วเิคราะห์แผนและรูปแบบของเน้ือหางานเกี่ยวกบัการวพิากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรอืนําเข้าไปใช้ในการ

ประเมนิแผนนัน้ ๆ 

2.7 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) การประเมนิโดยวธิกีารแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวธิกีารประเมนิที่ให้ความสําคญักบัการกระทําทัง้ในรูปของการ

กระทําหรอืการตดัสนิใจของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกบักิจกรรม โครงการหรอืแผนงานนัน้ ๆ โดยมุ่งสร้าง

ความรู้สกึเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้ยงัให้ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งได้ร่วม

ตดิตามและประเมนิผลของโครงการนัน้ ๆ อกีดว้ยการประเมนิโดยวธิกีารแบบมสีว่นร่วมจงึมุ่งเน้นทีก่าร

เรยีนรูข้องชุมชนทอ้งถิน่และมุมมองของภาคประชาชนทีจ่ะเขา้ร่วมตอบสนอง และกําหนดแผนงานของ

โครงการ ตลอดจนรูปแบบการดําเนินการโดยเริม่ตัง้แต่การกําหนดประเด็นปัญหาการวางแผน การ

ปฏบิตังิานและการตดิตามและประเมนิผล 

ที่เกดิขึน้ รวมถงึการสรุปบทเรยีนเพื่อการถ่ายทอดความรูต้่อไป นอกจากน้ีผลที่ได้ทัง้จากการตดิตาม

และการประเมนิผลยงัใชเ้ป็นขอ้มลูเสนอต่อผูก้าํหนดนโยบายอกีดว้ย 

2.8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป็นการ

พจิารณาถงึผลทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นระบบทัง้ผลในดา้นบวก - ดา้นลบ ผลทีเ่กดิขึน้โดยทีต่ ัง้ใจในระดบัต่างๆ 
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อนัเกดิจากการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กจิกรรมทีก่ําหนดไวก้ารประเมนิผลกระทบจะช่วยให้

ทราบว่าผลการดําเนินอย่างกวา้งขวางเป็นระบบอนักระทบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในทุกๆ ฝ่าย โดยการ

ประเมนิผลกระทบจะเป็นการวดัถงึผลทีเ่กดิขึน้ (Outcomes) และผลกระทบต่าง ๆ (Impacts) ทีเ่กดิขึน้

จากการดําเนินการว่ามผีล หรอือทิธพิลอย่างไรทัง้ต่อปัจจยัภายในและภายนอก ในขณะเดยีวกนักจ็ะ

ชว่ยใหท้ราบถงึตน้ทุนของกจิกรรมต่าง ๆ 

ทีต่อ้งใช ้อนัจะเป็นสิง่ทีใ่ชก้าํหนดไดต้่อไปวา่ควรจะมกีารขยาย ระงบั เพิม่เตมิกจิกรรม โครงการอะไร 

อยา่งไร 

และนอกจากน้ี การประเมนิผลกระทบยงัใหท้างเลอืกในการตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 

2.9 แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) ตวัแบบประเมนิความเสีย่งเป็น

เครือ่งมอืชนิดหน่ึงทีใ่ชใ้นการตรวจสอบหรอืประเมนิถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตั ิโดยตวัแบบ

ดงักล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมรีะดบัแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตัง้จะ

แสดงความถี่ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะกําหนดอัตราสําหรบัความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความ

ปลอดภยั โดยส่วนใหญ่แลว้ตวัแบบดงักล่าวเป็นทีนิ่ยมในทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขซึง่จะใชเ้ป็นตวั

แบบในการประเมนิอตัราความเสีย่งของโรคหรอืใชใ้นการตดิตาม เฝ้าระวงัสุขภาวะหรอือุบตักิารณ์ของ

โรคตามพืน้ทีต่่าง ๆ 

2.10 แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตวัแบบในการประเมนิตนเองเป็น

เครื่องมอืหน่ึงที่ใช้ในการกําหนดว่าในขณะนัน้องค์กรมจุีดแขง็และจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการ

ปรบัปรุงหรอืพฒันา ซึง่ประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รรวมถงึการกําหนดวสิยัทศัน์ ยุทธศาสตร ์แผนกล

ยทุธ ์และแผนปฏบิตั ิโดยตวัแบบการประเมนิตนเองมขี ัน้ตอนในการดาเนินการ ดงัน้ี 1) ประเมนิจุดแขง็

และจุดอ่อนขององค์กร 2) กําหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกัและเป้าหมายย่อย 3) กําหนดแนวทาง

การเปลี่ยนแปลง 4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 5) กําหนดแผนงาน 

กจิกรรม โครงการและ 6) ดาํเนินการ 

2.11 แบบอ่ืน ๆ ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กําหนดขึน้ ทัง้น้ีตอ้งอยู่ภายใตก้รอบ ตามขอ้ 1-

10 หรอืเป็นแบบผสมกไ็ด ้

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน  

3.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน 

๑. ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๒๐ 

๒. การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ ๑๕ 

๓. ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย ๖๕ 

   ๓.๑ ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (๑๐) 

   ๓.๒ ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั (๑๐) 

   ๓.๓ ยทุธศาสตรจ์งัหวดั (๑๐) 
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   ๓.๔ วสิยัทศัน์ (๕) 

   ๓.๕ กลยทุธ ์ (๕) 

   ๓.๖ เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธ ์ (๕) 

   ๓.๗ จุดยนืทางยทุธศาสตร ์ (๕) 

   ๓.๘ แผนงาน (๕) 

   ๓.๙ ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม (๕) 

  ๓.๑๐ ผลผลติ/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

แนวทางในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ท่ีได้ 

1. ข้อมลูสภาพ

ทัว่ไปและข้อมลู

พืน้ฐานของ อปท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดงัน้ี 

 (๑) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นกายภาพ เชน่ ทีต่ ัง้ของหมูบ่า้น/ชมุชน/ตาํบล 

ลกัษณะภมูปิระเทศ ลกัษณะภมูอิากาศ ลกัษณะของดนิ 

ลกัษณะของแหล่งน้ํา ลกัษณะของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมอืง/

การปกครอง เชน่ เขตการปกครอง การเลอืกตัง้ ฯลฯ  

๒๐ 

(๓) 

 

 

(๒) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ

เลอืกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัจํานวนประชากร และช่วง

อายแุละจาํนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพตดิ การสงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ 
(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับบรกิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 

การประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 
(๒)  

(๕) ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ

สตัว์ การบรกิาร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่ง

น้ํา) 

(๒)  
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(๖) ขอ้มูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนับถือศาสนา 

ประเพณีและงานประจําปี ภูมปัิญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมอืง

และของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ

ของทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ 
(๒)  

(๘) การสาํรวจและจดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่หรอืการ

ใชข้อ้มลู จปฐ.  
(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม

ตดัสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรกึษาหารอื

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรบัการพฒันาท้องถิ่นตามอํานาจ

หน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

(๓)  

2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศกัยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 

(๑) การวเิคราะหท์ีค่รอบคลุมความเชือ่มโยง ความสอดคลอ้ง

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รวมถงึความเชือ่มโยง

แผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิและ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 

(๒) 

 

(๒) การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะและการ

บงัคบัใชผ้ลของการบงัคบัใช ้สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อการ

พฒันาทอ้งถิน่ 

(๑)  

(๓) การวเิคราะหท์างสงัคม เชน่ ดา้นแรงงาน การศกึษา 

สาธารณสขุ ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 

เทคโนโลย ีจารตีประเพณี วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เป็น

ตน้ 

(๒)  

(๔) การวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นรายไดค้รวัเรอืน การ

สง่เสรมิอาชพี กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชพีและ

กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ ัว่ไป เป็นตน้ 

(๒)  

(๕) การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม พืน้ทีส่เีขยีว ธรรมชาตติา่งๆ ทาง

ภมูศิาสตร ์กระบวนการหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ การประดษิฐท์ีม่ผีลต่อ

สิง่แวดลอ้มและการพฒันา 

(๒)  
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๓. ยทุธศาสตร ์

๓.๑ ยทุธศาสตร์

ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่  

 

 

๓.๒ ยทุธศาสตร์

ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ในเขต

จงัหวดั 

 

๓.๓ ยทุธศาสตร์

(๖) ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสภาพการพฒันาใน

ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถิน่ ดว้ย

เทคนิค SWOT Analysis ทีอ่าจสง่ผลต่อการดาํเนินงานไดแ้ก่ 

S – Strength (จุกแขง็) W – Weakness (จุดอ่อน) O – 

Opportunity (โอกาส) และ T – Threat (อุปสรรค) 

(๒)  

(๗) สรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเชงิ

พืน้ที ่มกีารนําเสนอปัญหา คน้หาสาเหตขุองปัญหาหรอื

สมมตฐิานของปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรอืวธิกีาร

แกไ้ขปัญหา การกาํหนดวตัถุประสงคเ์พือ่แกไ้ขปัญหา 

(๒)  

(๘) สรุปผลการดาํเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บั และการ

เบกิจา่ยงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐ เชน่ 

สรุปสถานการณ์การพฒันา การตัง้งบประมาณ การเบกิจา่ย

งบประมาณ การประเมนิผลการนําแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัิ

ในเชงิปรมิาณ และการประเมนิประสทิธผิลการนําแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ และการประเมนิประสทิธผิล

ของแผนพฒันาทอ้งถิน่ในเชงิคุณภาพ 

(๑)  

(๙) ผลทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชน่ ผลทีไ่ดร้บั/ผลทีส่าํคญั ผลกระทบ และสรุป

ปัญหาอุปสรรคการดาํเนินงานทีผ่า่นมาและแนวทางการแกไ้ข 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑)  

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 

สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ 

ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และเชือ่มโยง

หลกัประชารฐั แผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 

(๑๐) 

 

สอดคลอ้งและเชือ่มโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม

ของทอ้งถิน่ และยทุธศาสตรจ์งัหวดั และเชือ่มโยงหลกัประชา

รฐั แผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแผนการ

บรหิารราชการแผน่ดนิ นโยบาย/ยทุธศาสตร ์คสช. และ

นโยบายรฐับาลหลกัประชารฐั แผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี และ 

Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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จงัหวดั 

 

 

๓.๔ วสิยัทศัน์ 

 

 

 

 

๓.๕ กลยทุธ ์

 

 

 

๓.๖ เป้าประสงค์

ของแต่ละประเดน็

กลยทุธ ์

 

๓.๗ จุดยนืทาง

ยทุธศาสตร ์

(Positioning 

 

 

 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

 

๓.๙ ความเชือ่มโยง

ของยทุธศาสตรใ์น

ภาพรวม 

 

วสิยัทศัน์ ซึง่มลีกัษณะแสดงสถานภาพทีอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ตอ้งการจะเป็นหรอืบรรลุถงึอนาคตอยา่งชดัเจน 

สอดคลอ้งกบัโอกาส และศกัยภาพทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสมัพนัธก์บัโครงการพฒันา

ทอ้งถิน่ 

(๕)  

แสดงใหเ้หน็ชอ่งทาง วธิกีาร ภารกจิหรอืสิง่ทีต่อ้งทาํตาม

อาํนาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะนําไปสูก่าร

บรรลวุสิยัทศัน์ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความชดัเจนในสิง่ทีจ่ะ

ดาํเนินการใหบ้รรลวุสิยัทศัน์นัน้ 

(๕)  

เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธม์คีวามสอดคลอ้งและ

สนบัสนุนต่อกลยทุธท์ีจ่ะเกดิขึน้ มุง่หมายสิง่หน่ึงสิง่ใดทีช่ดัเจน 

 

 

(๕) 

 

 

 

 

ความมุง่มัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพือ่ให้

บรรลวุสิยัทศัน์ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เกดิจาก

ศกัยภาพของพืน้ทีจ่รงิ ทีจ่ะนําไปสูผ่ลสาํเรจ็ทางยทุธศาสตร ์

 

 

 

 

แผนงานหรอืจุดมุง่หมายเพือ่การพฒันาในอนาคต กาํหนด

จุดมุง่หมายในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงหรอืแผนงานทีเ่กดิจาก

เป้าประสงค ์ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย กลยทุธ ์จุดยนืทาง

ยทุธศาสตรแ์ละยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ ี

ความชดัเจน นําไปสูก่ารจดัทาํโครงการพฒันาทอ้งถิน่ใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ โดยระบุแผนงานและความเชือ่มโยง

ดงักล่าว 

(๕) 

 

 

 

 

 

 

(๕) 

 

ความเชือ่มโยงองคร์วมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่กดิผล

ผลติ/โครงการจากแผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ Thailand ๔.๐ 

แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต

จงัหวดัและยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(๕)  
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๓.๑๐ ผลผลติ/

โครงการ 

 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลติทีเ่ป็นชุดหรอืโครงการทีเ่ป็นชุด 

กลุ่มหรอือนัหน่ึงอนัเดีย่วกนั ลกัษณะเดยีวกนั เป็นตน้ เพือ่

นําไปสูก่ารจดัทาํโครงการเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่สีปี่อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอ่นาคต 

จากการทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ เป็นองคก์รการปกครองทอ้งถิน่ในลกัษณะการกระจาย

อํานาจ และมคีวามใกลช้ดิกบัประชาชนมากทีสุ่ด การดําเนินการพฒันาตําบลอเีซจงึจาํเป็นจะตอ้งรบัฟัง

ปัญหาและความต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่การ

ดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีผ่า่นมายงัไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากประชาชนในพืน้ทีเ่ทา่ทีค่วร ทาํ

ให้การพฒันาไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในบางกลุ่ม การดําเนินการจดัทําแผนพฒันา
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ทอ้งถิน่สีปี่เพื่อเป็นกรอปในการพฒันาตําบลอเีซในอนาคตจงึควรใหก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิใหป้ระชาชน

รว่มดาํเนินการดงัน้ี 

๑. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการเก็บขอ้มูลและเสนอปัญหาสําคญัของท้องถิน่เพื่อนํามาจดัทํา

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

๒. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเสนอปัญหาสําคญัของท้องถิ่นเพื่อนํามาจดัทํา

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

๓. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการวเิคราะหข์อ้มลู จดัลําดบัความสาํคญัเพื่อนํามากําหนดประเดน็

หลกัการพฒันา ปัญหาความตอ้งการ 

๔. การออกประชาคมแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่มกีารคดัเลอืกโครงการทีเ่กนิศกัยภาพเพื่อเสนอขอ

งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

๕. องคก์ารบรหิารส่วนตําบลควรส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้รบัฟังการประชุม

สภาทอ้งถิน่ในการพจิารณาแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

๖. องค์การบรหิารส่วนตําบลควรส่งเสรมิการเปิดโอกาสให้ประชาชนพจิารณาร่างแผนพฒันา

ทอ้งถิน่สีปี่ก่อนนําเขา้สภา 

๗. สง่เสรมิประชาชนมสีว่นรว่มในการประชาคมเพือ่จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ในชว่งเวลา

กลางคนื 

๘. องค์การบรหิารส่วนตําบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/

กจิกรรมตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

 

๔.๒ ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

1. เน้นการประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารกําหนดการวนัเวลาให้ประชาชนรบัทราบให้มากขึ้น

อย่างทัว่ถงึ โดยเฉพาะความร่วมมอืจากผูนํ้าชุมชนช่วยประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบอกีทางหน่ึง

เพื่อใหป้ระชาชนรบัรูแ้ละความเขา้ใจถงึวตัถุประสงคใ์นการร่วมกจิกรรมว่ามคีวามสาํคญัจําเป็นต่อชวีติ

ความเป็นอยูข่องประชาชน 

2. ในการดําเนินกิจกรรมโครงการประชาคม ไม่ควรใช้เวลานานนัก ควรให้แล้วเสร็จตาม

กําหนดเวลาทีว่างไวร้วมทัง้เสนอแนะการพฒันาดา้นอื่นใหค้รอบคลุมทุกดา้น พรอ้มชี้แจงใหป้ระชาชน

ทราบว่า องคก์ารบรหิารส่วนตําบล มงีบประมาณจํากดั ประชาชนควรเสนอโครงการทีส่าํคญัจําเป็นต่อ

ส่วนรวม เรยีงลําดบัความสําคญั เพื่อลดจํานวนโครงการในแผนพฒันาสามปีที่มจีํานวนมาก และไม่

สามารถดาํเนินการไดท้ัง้หมด 

3. ผูเ้กี่ยวขอ้งในการจดัทําร่างแผนพฒันาควรใหค้วามสําคญัต่อโครงการ/กจิกรรมที่ประชาคม

คดัเลอืกเรยีงลําดบัตรงตามความตอ้งการของประชาชน ในการแกไ้ขปัญหา นํามาบรรจุไวใ้นแผนพฒันา

ท้องถิน่สีปี่ให้ครบทุกด้านตามแนวทางพฒันาควรเป็นโครงการ/กจิกรรม ที่องค์การบรหิารส่วนตําบล

สามารถนํามาดาํเนินการไดจ้รงิ และสง่เสรมิความรว่มมอืของประชาคมตาํบล 
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4. คณะกรรมการพฒันาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้กีย่วขอ้งในการพจิารณารา่งแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่

ปี ควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนโดยคํานึงถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั พจิารณา 

โครงการ/กจิกรรม เรยีงลําดบัก่อนหลงัในร่างแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ ใหต้รงกบัตามความต้องการของ

ประชาชนทีเ่สนอ 

5. ควรปฏบิตัติามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ทีป่ระกาศใช ้ตามลําดบัความสาํคญัเร่งด่วน เพือ่ใหก้าร

ดําเนินการเป็นไปอย่างรวดเรว็ ตรงกบัความต้องการของประชาชน สอดคลอ้งกบังบประมาณ รวมทัง้

ประสานขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ และทรพัยากรทีจ่าํเป็น จากหน่วยงานอื่น 
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