แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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คำนำ
เนื่ องด้วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปั ญ หา ความต้องการ ประเด็น การพัฒ นาและประเด็น ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่ว ยเหลือทางวิช าการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดนให้นา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพื่อให้การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และพร้อมที่จะนาไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่
คณะผู้บริหารคาดหวังที่จะทาให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ตาบลอีปาด ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านอีปาด ตาบลอีปาด
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมั่ง ตาบลอีปาด
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ ตาบลอีปาด
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมั่ง ตาบลอีปาด
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮ ตาบลอีปาด
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอกันทรารมย์ ซึ่งห่างจาก
อาเภอกันทรารมย์ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 2068 สายกันทรารมย์ – บ้าน
ด่าน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ตั้งอยู่ที่บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศเหนือ
ติดต่อเขตตาบลแดงหม้อ, ตาบลนาคาใหญ่, ตาบลธาตุน้อย อาเภอเขื่องใน
ทิศใต้
ติดต่อเขตตาบลบัวน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอาเภอบึงบอน อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
“องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และใช้เป็นศู นย์กลางการ
พัฒนาในเขตตาบลอีปาด ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง
เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด www.epad.go.th
เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร : 0 4591 5866
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศขององค์การบริห ารส่วนตาบลอีปาด ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพื้นที่ตาบลอื่น ๆ ในอาเภอกันทรารมย์ คือ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสาหรับทาการเกษตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิ สูงสุด
ถึง 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกันยายน ฝนตกมากในช่วงเดือนมิถุนายนกันยายน แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งบางครั้งอาจจะนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมี
ฝนน้อยนานนับเดือน ส่งผลให้การทานาในพื้นที่สูงประสบภัยแล้งได้ แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดไม่ เคย
เกิดอุทกภัยรุนแรง
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดู
ฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่น้อย อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยในบางช่วง

-21.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ ประกอบด้วย
- ลาห้วย
1 แห่ง คือห้วยคา
- หนองน้า
5 แห่ง ประกอบด้วย
1. หนองมั่ง
2. หนองอีข่า
3. หนองไฮ
4. หนองขอน
5. หนองแคน
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย
- ฝาย
6 แห่ง
- บ่อโยก
6 แห่ง
- บ่อบาดาล
849 แห่ง
- ระบบประปาหมู่บ้าน
2 แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีป่าไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมด 12 แห่ง ไม้เป็นลักษณะไม้ยืนต้น
ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลอีปาดไม่ได้แยกมาจากตาบลใด สาเหตุที่เอาชื่อบ้านอีปาดเป็นชื่อตาบล ก็เพราะว่าหมู่บ้านอี
ปาดได้มาก่อตั้งก่อนหมู่บ้านอื่น ๆ และมีจานวนครัวเรือน ประชากรมากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ อาศัยอยู่ ประกอบไปด้วย
3 บ้าน 5 หมู่ คือ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 และบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 ขึ้นต่ออาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด มีพื้นที่ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,374 ไร่
รายชื่อผู้นาชุมชนฝ่ายปกครอง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
1
บ้านอีปาด
นายทองชุ่น สุรวิทย์
0 8483 5503 3 กานันตาบลอีปาด
2
บ้านทุ่งมั่ง
นายทองเป็น ชารี
0 8625 7429 8
3
บ้านหนองไอ
นายปกครอง พิมพ์พันธ์
0 8015 2313 8
4
บ้านทุ่งมั่ง
นายสนั่น จันทรัตน์
0 8482 6154 1
5
บ้านหนองไฮ
นายรักษ์ สุรวิทย์
0 6156 7778 0

-3รายชื่อคณะบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
ที่
1 นายสง่า จันทรัตน์
นายก อบต.อีปาด
0 8786 8430 5
2 นายเชิด อริพงษ์
รองนายก อบต.อีปาด
0 8625 2104 2
3 นายทองพูล ชราศรี รองนายก อบต.อีปาด
0 8520 1062 2
4 นายลาพอง ไชยวัฒน์ เลขานุการ นายก อบต.อีปาด
0 8725 4521 2
5 นายวิรัตน์ ป้องเศร้า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
0 8724 2609 0
6 นายสมบัติ สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
0 8799 6313 6
7 นายปัญญา สมนึก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
0 8724 0235 4
8 นางประดับ สมนึก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
0 8624 8161 1
9 นายสุพี วราพุฒ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
0 9903 1053 8
10 นายนิพนธ์ สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
0 8724 9221 2 รองประธานสภา อบต.อีปาด
11 นายบุรี จันทรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
0 9288 1048 9 ประธานสภา อบต.อีปาด
12 นายคาภา ชารี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
0 8709 3035 2
13 นายเอกภพ สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
0 8079 9584 3
14 นางสาวเจียงคา ชราศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
0 8621 8562 6
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
นางสาวธัญรัศม์ พัชระพรพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เบอร์โทรศัพท์ 0 9809 0997 5
สานักงานปลัด
นายดารงศักดิ์ มุขขันธ์
หัวหน้าสานักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0 9332 5517 4
- พนักงานส่วนตาบล จานวน 5 คน
- พนักงานจ้าง
จานวน 4 คน
- ลูกจ้าง
จานวน 2 คน
กองคลัง
นางสาวเกษมณี แสงสกุล
ผู้อานวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 0 8812 9580 1
- พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 คน
กองช่าง
นายจีระพงศ์ พันธ์ดี
ผู้อานวยการกองช่าง เบอร์โทรศัพท์ 0 8172 5855 0
- พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 คน
- พนักงานจ้าง
จานวน 2 คน
2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดทั้งหมด
เป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา 5 เขตเลือกตั้ง
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองด้วยดีเสมอมาและประชาชนยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลือ เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาดในการดาเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ครั้ง

-4-

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
จานวนครัวเรือน
849 ครัวเรือน
จานวนประชากร
3,368 คน แยกเป็น
ชาย 1,657 คน
หญิง 1,711 คน
จานวนชุมชน 5 ชุมชน
ชุมชนที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
หญิง
ชาย
รวม
1
บ้านอีปาด
245
459
450
909
2
บ้านทุ่งมั่ง
177
371
347
718
3
บ้านหนองไฮ
153
337
292
629
4
บ้านทุ่งมั่ง
137
274
283
557
5
บ้านหนองไฮ
137
270
285
555
รวม
849
1,711
1,657
3,368
หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง อาเภอกันทรารมย์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
หญิง
ชาย
รวม
หมายเหตุ
จานวนประชากรเยาวชน
328
322
650
อายุ ตากว่า 18 ปี
จานวนประชากร
1,057
1,077
2,134
อายุ 18 – 60 ปี
จานวนประชากรสูงอายุ
326
258
584
อายุมากกว่า 60 ปี
รวม
1,711
1,657
3,368
หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง อาเภอกันทรารมย์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก โดยการสนับสนุน
วัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขต
พื้นที่และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียนโดยตลอด
ข้อมูลสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จานวน 5 แห่ง
สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ลาดับที่
โรงเรียน
สพฐ. สพป.
ตาบล
อีปาด

1
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอี ป าด
(ระดับก่อนวัยเรียน)
นาย หัวหน้าสถานศึกษา
- จานวนครู 1 คน
- จานวนบุคลากรทางการศึกษา 1 คน
- จานวนนักเรียน 22 คน
ชาย คน
หญิง คน

2
โรงเรียนบ้านอิปาด (ระดับประถมศึกษา)
นายทองไส เพชริ น ทร์ ผู้ อ านวยการโรงเรีย น เบอร์
โทรศัพท์ 0 8625 7136 0
- จานวนครู 6 คน
- จานวนบุคลากรทางการศึกษา 1 คน
- จานวนนักเรียน 58 คน
ชาย 29 คน
หญิง 29 คน

3
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง (ระดับประถมศึกษา)
นายสะอาด สีหาภาค ผู้อานวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0 9332 7657 1
- จานวนครู 9 คน
- จานวนบุคลากรทางการศึกษา 1 คน
- จานวนนักเรียน 84 คน
ชาย 34 คน
หญิง 50 คน
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ลาดับที่

โรงเรียน

4

โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ระดับประถมศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรีกันทรา เขียวอ่อน ผู้อานวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0 8994 5569 4
- จานวนครู 7 คน
- จานวนบุคลากรทางการศึกษา 2 คน
- จานวนนักเรียน 90 คน
ชาย 44 คน
หญิง 46 คน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ระดับมัธยมศึกษา)
นายบุรินทร์ สุดใจ ผู้อานวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0 8458 8589 5
- จานวนครู 21 คน
- จานวนบุคลากรทางการศึกษา 3 คน
- จานวนนักเรียน 220 คน
ชาย 123 คน
หญิง 97 คน

5

สพฐ.

สังกัด
องค์การบริหารส่วน
สพป.
ตาบล
อีปาด





4.2 สาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้ กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ โรคที่มักเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน และโรคอื่น ๆ
ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัด เป็นต้น ส่วนประชาชนในวัยทางานมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดทั้งปี สาหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูได้ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งปั ญหาเหล่านี้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลอีปาดพยายามอย่างยิ่งที่จ ะแก้ไข โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งมั่ง จัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งมั่ง สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข จานวน 1 แห่ง
นางศิริพร สีหาภาค ผู้อานวยการโรงพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ 0 8510 4636 2
- จานวนบุคลากรทางการแพทย์ 3 คน
- ลูกจ้าง 4 คน
- อาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) 80 คน แยกเป็น
หมู่ที่ 1 จานวน 21 คน
หมู่ที่ 2 จานวน 15 คน
หมู่ที่ 3 จานวน 14 คน
หมู่ที่ 4 จานวน 17 คน
หมู่ที่ 5 จานวน 13 คน

-74.3 อาชญากรรม
องค์การบริห ารส่วนตาบลอีปาดไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยและทาลาย
ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดก็ได้ดาเนินการป้องกัน การเกิดเหตุดังกล่าว และประสานไป
ยังหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไข และจากการสารวจข้อมูลพื้ นฐานพบว่าส่ วนมากครัวเรือนมีการป้องกัน
อุบั ติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริห ารส่วนตาบล อีปาด
สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่อยู่อย่างจากัด โดยการจัดทาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปดดใน
พื้นที่จุ ดเสี่ ยง ติดตั้งสั ญญาณไฟกระพริบ ทางร่วมทางแยก ป้ายบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่ว ง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาท
ของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรีงานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การ
แก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นาชุมชน การขอกาลังตารวจ อปพร. เพื่อ
มาอานวยความสะดวก ช่วยระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดเลยยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึง
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องหาวิธีการแก้ไขให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดนั้น ปัจจุบันยังถือว่าไม่มีความรุนแรงมากนัก
ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้เสพมากกว่าผู้ค้า ซึ่งการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดสามารถ
ทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ห่างไกลยาเสพติด ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้ดาเนินการด้านสงคมสงเคราะห์ ดังนี้
(1) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) ประสานการทาบัตรประจาตัวผู้พิการ
(4) ตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ
สรุปข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
ผู้สูงอายุ
60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 – 89 ปี
90 ปี ขึ้นไป
หมู่ที่
รวม (คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1
83
44
24
5
156
2
73
42
22
5
142
3
41
25
17
2
85
4
46
44
13
2
105
5
42
18
17
77
รวม (คน)
285
173
93
14
565

-8ผู้พิการ
หมู่ที่

1
2
3
4
5
รวม (คน)

ทางการ
มองเห็น
(คน)

ทางการได้
ยินหรือสื่อ
ความหมาย
(คน)

1
1
1
1
4

7
9
7
7
8
38

ประเภทความพิการ
ทางร่างกาย ทางจิตใจ
ทาง
หรือทางการ หรือทาง สติปัญญา
เคลื่อนไหว พฤติกรรม
(คน)
(คน)
(คน)

2
5
4
4
5
20

10
4
2
5
21

1
1
2

ทางการ
เรียนรู้
(คน)

ออทิสติก
(คน)

รวม (คน)

-

-

21
19
12
14
19
85

ผู้ป่วยเอดส์
มีผู้ป่วยเอดส์จานวน 3 คน

5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
(1) ทางหลวงแผ่นดิน
- หมายเลข 2068 สายอาเภอกันทรารมย์ – บ้านด่าน
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปั จจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ไฟฟ้าส่ องสว่าง
ในทางหรือที่สาธารณะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด
(1) จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 849 หลังคาเรือน
(2) ไฟฟ้าสาธารณะ
จานวน 129 จุด
5.3 การประปา
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่จานวน 2 แห่ง ซึ่งยังไม่คลอบคลุม
การให้บริการทุกหลักคาเรือน เนื่องจากชุมชนต่าง ๆ มีพื้นที่ตั้งอยู่ห่างกันมาก และในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลอี
ปาดได้รับ การจั ดสรรงบประมาณเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจเพื่ อก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ อีกหนึ่งแห่ งอยู่
ระหว่างการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเมื่อดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะทาให้ประชาชนในเขต
ตาบลอีปาดมีน้าประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง
ระบบประในเขตตาบลอีปาด จานวน 2 แห่ง
(1) ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2 ใช้ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4
- ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2
- บริหารกิจการประปาโดย คณะกรรมการชุมชน
- จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปา 308 หลังคาเรือน
- แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาได้มาจาก แหล่งน้าใต้ดิน

-9(2) ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
- ตั้งอยู่ที่ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
- บริหารกิจการประปาโดย คณะกรรมการชุมชน
- จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปา 245 หลังคาเรือน
- แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาได้มาจาก แหล่งน้าใต้ดิน
5.4 โทรศัพท์
(1) จานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่
จานวน 5 หมายเลข
(2) จานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล
จานวน 5 หมายเลข
(3) จานวนชุมสายโทรศัพท์
จานวน 1 ชุมสาย
(4) หอกระจายข่าว
จานวน 6 แห่ง
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
(1) มีไปรษณีย์ (ตาบล) ให้บริการรับ – ฝาก ได้ จานวน 1 แห่ง
(2) มีรถประจาทางให้บริการ ไป – กลับ ถึงอาเภอกันทรารมย์ วันละ 1 รอบ

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่นทานา ทาสวน ทาไร่ หมุนเวียนตลอดทั้งปี
6.2 การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดไม่มีการประมง มีเฉพาะการเลี้ยงปลาในบ่อไว้เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน และการจับปลาธรรมชาติ
6.3 การปศุสัตว์
เป็นการประกอบในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง ไก่ เป็ด
สุกร โค เป็นต้น
6.4 การบริการ
ร้านอาหาร
6
แห่ง
ร้านอินเตอร์เน็ต 3
แห่ง
ร้านซ่อม
5
แห่ง
ร้านปะยาง
1
แห่ง
ปั๊มหลอด
2
แห่ง
ปั๊มหยอดเหรียญ 1
แห่ง
น้าดื่มหยอดเหรียญ 1 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดไม่มีแหล่ งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่นประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น
6.6 อุตสาหกรรม
จานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
- โรงผลิตน้าดื่ม
1
แห่ง
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก
9
แห่ง
6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
ร้านค้าต่าง ๆ
26 แห่ง

-106.8 แรงงาน
เนื่องจากในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่
ๆ จึงไม่มีการจ้างแรงงานเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแรงงานด้านการเกษตร และเป็นการจ้างแรงงานตามฤดูกาลซึ่งก็
เป็นส่วนน้อย

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน)
7.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านอี ปาด หมู่ที่ 1 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จานวนประชากร 909 คน ชาย 450 คน หญิง 459 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 245 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 8,832.50 ไร่
7.1.2 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านทั่งมั่ง หมู่ที่ 2 ตาบลอีปาด อาเภอกั นทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จานวนประชากร 718 คน ชาย 347 คน หญิง 371 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 177 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 5,950 ไร่
7.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จานวนประชากร 629 คน ชาย 292 คน หญิง 337 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 153 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 4,386.25 ไร่
7.1.4 หมู่บ้ าน/ชุมชน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 4 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จานวนประชากร 557 คน ชาย 283 คน หญิง 274 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 5,800 ไร่
7.1.5 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จานวนประชากร 555 คน ชาย 285 คน หญิง 270 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 4,406.25 ไร่

-117.2 ข้อมูลด้านเกษตร
ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร)
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทาสวน

 ในเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปรัง
 นอกเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปัง
สวน ยางพารา
สวน ไม้ผล
สวน หอมแดง
สวน พริก

2.3) ทาไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด

 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่น ๆ

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
………………………..
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………..

ต้นทุนการผลิต
ราคาขายโดย
จานวน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
....................ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
...............................ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

245 ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
3,346.04
ไร่
47 ครัวเรือน
561.37
ไร่
11 ครัวเรือน
21.89
ไร่
93 ครัวเรือน
305
ไร่
70 ครัวเรือน
233
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
18 ครัวเรือน
60.35
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่

..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่

-12-

บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทาสวน

 ในเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปรัง
 นอกเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปัง
สวน ยางพารา
สวน ไม้ผล
สวน หอมแดง
สวน พริก

2.3) ทาไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด

 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่น ๆ

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
………………………..
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………..

ต้นทุนการผลิต
ราคาขายโดย
จานวน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
....................ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
...............................ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

177 ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
3,369.07
ไร่
21 ครัวเรือน
327
ไร่
1 ครัวเรือน
10
ไร่
56 ครัวเรือน
125
ไร่
51 ครัวเรือน
95
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
50 ครัวเรือน
69.50
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่

..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่

-13บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทาสวน

 ในเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปรัง
 นอกเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปัง
สวน ยางพารา
สวน ไม้ผล
สวน หอมแดง
สวน พริก

2.3) ทาไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด

 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่น ๆ

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
………………………..
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………..

ต้นทุนการผลิต
ราคาขายโดย
จานวน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
....................ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
...............................ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

153 ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
1,208.75
ไร่
7 ครัวเรือน
50
ไร่
1 ครัวเรือน
2
ไร่
77 ครัวเรือน
210
ไร่
64 ครัวเรือน
160
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
38 ครัวเรือน
70
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่

..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่

-14บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 4
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทาสวน

 ในเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปรัง
 นอกเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปัง
สวน ยางพารา
สวน ไม้ผล
สวน หอมแดง
สวน พริก

2.3) ทาไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด

 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่น ๆ

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
………………………..
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………..

ต้นทุนการผลิต
ราคาขายโดย
จานวน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
....................ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
...............................ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

137 ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
1,962.67
ไร่
14 ครัวเรือน
136
ไร่
2 ครัวเรือน
5.34
ไร่
58 ครัวเรือน
203
ไร่
52 ครัวเรือน
155
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
51 ครัวเรือน
80
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่

..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่

-15บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5
ประเภทของการทาการเกษตร
2.1) ทานา

2.2) ทาสวน

 ในเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปรัง
 นอกเขตชลประทาน
 นาปี
 นาปัง
สวน ยางพารา
สวน ไม้ผล
สวน หอมแดง
สวน พริก

2.3) ทาไร่

 ไร่อ้อย
 ไร่ข้าวโพด

 ไร่มันสาปะหลัง

2.4) อื่น ๆ

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
………………………..
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………..

คาอธิบายเพิ่มเติม
1 กิโลกรัม
1 ถัง
1 กระสอบ
1 เกวียน
1 ตัน

ต้นทุนการผลิต
ราคาขายโดย
จานวน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
....................ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
...............................ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

=
=
=
=
=

137 ครัวเรือน ..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
1,167.99
ไร่
8 ครัวเรือน
82
ไร่
2 ครัวเรือน
3.25 ไร่
82 ครัวเรือน
240
ไร่
72 ครัวเรือน
186
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
45 ครัวเรือน
69
ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่
....................ครัวเรือน
...............................ไร่

1,000 กรัม
15 กิโลกรัม
100 กิโลกรัม
100 ถัง
1,000 กิโลกรัม

..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่
..................กก./ไร่ ....................บาท/ไร่ .................บาท/ไร่

-167.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร)
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
ความเพียงพอของประมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา
การเกษตร
แหล่งน้า
ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
ทางการเกษตร
เพียงพอ
ในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร)
หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
มีน้าทางการเกษตรไม่

3.1) ประมาณน้าฝน
เพียงพอในช่วงเดือนใด
ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
แหล่งน้า
จานวน
ทางการเกษตร
(แห่ง)
เพียงพอ
(แห่ง)
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 ม.ค.
 1. แม่น้า
 ก.พ.
 2. ห้วย/ลาธาร
 มี.ค.
 3. คลอง
 เม.ย.

 4. หนองน้า/บึง
2
 พ.ค.
 5. น้าตก
 มิ.ย.
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 ก.ค.
6.1).........................6.2).....................
6.3)............................
 ส.ค.
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 ก.ย.
 1. แก้มลิง
 ต.ค.
 พ.ย.
 2. อ่างเก็บน้า
 ธ.ค.
 3. ฝาย
 4. สระ

1
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
6.1 บ่อบาดาล
6.2).......................
6.3).............................

245



-17บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ประมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
6.1).........................6.2).....................
6.3)............................
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
6.1 บ่อบาดาล
6.2).......................
6.3).............................

ความเพียงพอของประมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา
การเกษตร
ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร)
หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
มีน้าทางการเกษตรไม่

เพียงพอในช่วงเดือนใด
ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
จานวน
(แห่ง)
เพียงพอ
(แห่ง)

1
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 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

-18บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ประมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
6.1).........................6.2).....................
6.3)............................
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
6.1 บ่อบาดาล
6.2).......................
6.3).............................

ความเพียงพอของประมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา
การเกษตร
ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร)
หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
มีน้าทางการเกษตรไม่

เพียงพอในช่วงเดือนใด
ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
จานวน
(แห่ง)
เพียงพอ
(แห่ง)

1
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 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

-19บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 4
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ประมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
6.1).........................6.2).....................
6.3)............................
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
6.1 บ่อบาดาล
6.2).......................
6.3).............................

ความเพียงพอของประมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา
การเกษตร
ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร)
หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
มีน้าทางการเกษตรไม่

เพียงพอในช่วงเดือนใด
ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
จานวน
(แห่ง)
เพียงพอ
(แห่ง)

1
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 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

-20บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.1) ประมาณน้าฝน
แหล่งน้า
ทางการเกษตร
3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ
 1. แม่น้า
 2. ห้วย/ลาธาร
 3. คลอง
 4. หนองน้า/บึง
 5. น้าตก
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
6.1).........................6.2).....................
6.3)............................
3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
6.1 บ่อบาดาล
6.2).......................
6.3).............................

ความเพียงพอของประมาณน้าฝนที่ใช้ในการทา
การเกษตร
ปริมาณน้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ย
เพียงพอ
ในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร)
หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
กรณีที่ทราบโปรดระบุ
มีน้าทางการเกษตรไม่

เพียงพอในช่วงเดือนใด
ความเพียงพอของน้าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
จานวน
(แห่ง)
เพียงพอ
(แห่ง)
1

1
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 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

-217.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้
(หรือน้าเพื่ออุปโภค/บริโภค)
ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค))
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
แหล่งน้า
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

จานวน
(แห่ง)
2

การใช้งาน
ใช้ได้
(แห่ง)
2

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)

ความเพียงพอของน้าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี
เพียงพอ
(แห่ง)
2

4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บา้ น (ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

1

1

1

4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ

2

2

2

4.6 อื่น ๆ ระบุ
4.6.1 บ่อบาดาลครัวเรือน

20

20

20

4.4 ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
มีน้าอุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด
 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

-22บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2
แหล่งน้า
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

จานวน
(แห่ง)
2

การใช้งาน
ใช้ได้
(แห่ง)
2

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)

ความเพียงพอของน้าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี
เพียงพอ
(แห่ง)
2

4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บา้ น (ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

1

1

1

4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ

1

1

1

4.6 อื่น ๆ ระบุ
4.6.1 บ่อบาดาลครัวเรือน

30

30

30

4.4 ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
มีน้าอุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด
 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3
แหล่งน้า
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

จานวน
(แห่ง)
2

การใช้งาน
ใช้ได้
(แห่ง)
2

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)

ความเพียงพอของน้าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี
เพียงพอ
(แห่ง)
2

4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บา้ น (ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่น ๆ ระบุ
4.6.1 บ่อบาดาลครัวเรือน

1

1

1

153

153

153

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
มีน้าอุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด
 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

-23บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 4
แหล่งน้า
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

จานวน
(แห่ง)
2

การใช้งาน
ใช้ได้
(แห่ง)
2

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)

ความเพียงพอของน้าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี
เพียงพอ
(แห่ง)
2

4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บา้ น (ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ

1

1

1

4.6 อื่น ๆ ระบุ
4.6.1 บ่อบาดาลครัวเรือน

20

20

20

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
มีน้าอุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด
 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5
แหล่งน้า
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

จานวน
(แห่ง)
2

การใช้งาน
ใช้ได้
(แห่ง)
2

ใช้ไม่ได้
(แห่ง)

ความเพียงพอของน้าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี
เพียงพอ
(แห่ง)
2

4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ
4.3 ประปาหมู่บา้ น (ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา
(การประปาส่วนภูมิภาค)
4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ
4.6 อื่น ๆ ระบุ
4.6.1 บ่อบาดาลครัวเรือน

1

1

1

137

137

137

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
มีน้าอุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด
 ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

-24-

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
- ผู้นับถือศาสนาพุทธ 3,360 คน คิดเป็นร้อยละ 99.8%
- ผู้นับถือศาสนาคริตส์ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23%
วัดจานวน 3 แห่ง
1. วัดบ้านอีปาด เจ้าอาวาส พระครูโกวิทวงศานุวัตร และเป็นเจ้าคณะตาบลอีปาด
มีพระสงฆ์ จานวน 3 รูป
2. วัดบ้านทุ่งมั่ง เจ้าอาวาสพระพระครูมงคลขันติยาทร มีพระสงฆ์จานวน 4 รูป
3. วัดบ้านหนองไฮ เจ้าอาวาสพระอธิการชนะภัยจิตธมโม มีพระสงฆ์จานวน 2 รูป
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
บุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่)
เดือนกุมภาพันธ์
ประเพณีสงกรานต์
เดือนเมษายน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
บุญเข้าพรรษา
เดือนกรกฎาคม
บุญเข้าประดับดิน
เดือนกันยายน
บุญข้าวสาก
เดือนตุลาคม
บุญออกพรรษา
เดือนตุลาคม
บุญกฐิน
เดือนพฤศจิกายน
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
8.3.1 ประเภท ด้านเป่ามนต์รักษาโรค
1.) ชื่อ – นามสกุล นายกอง ป้องเศร้า
อายุ ๘9 ปี เกิดวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๗๐
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๕๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
เป่ามนต์รักษาอาการเจ็บไข้ต่างๆ เช่น เด็กไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ - ไม่มี –
2.) ชื่อ – นามสกุล นายสง่า จันทรัตน์
อายุ 63 ปี เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2496
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 108/3 หมู่ที่ 4 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
เป่ามนต์รักษาอาการกระดูกเคลื่อน กระดูกแตก จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ น้ามันงา
8.3.2 ประเภท หมอสูตรขวัญ
1.) ชื่อ – นามสกุล นายกอง ป้องเศร้า
อายุ ๘9 ปี เกิดวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๗๐
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๕๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
สูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ, กระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ)

-252.) ชื่อ – นามสกุล นายดา ชารีวงศ์
อายุ ๘8 ปี เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2471
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
สูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ, กระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ)
3.) ชื่อ – นามสกุล นายทอง ชราศรี
อายุ ๘๑ ปี เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2478
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 15/6 หมู่ที่ 2 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
สูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ, กระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ)
4.) ชื่อ – นามสกุล นายสุบนิ สมนึก
อายุ 70 ปี เกิดวันที่ 11 มกราคม ๒๔89
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 74/3 หมู่ที่ 4 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
สูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ, กระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ)
5.) ชื่อ – นามสกุล นายแท่ง พิมพ์พันธ์
อายุ ๘5 ปี เกิดวันที่ 14 กันยายน 2474
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
สูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ, กระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ)
8.3.3 ประเภท เครื่องจักสาน
1.) ชื่อ – นามสกุล นายใส ศรีสุธรรม
อายุ 79 ปี เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2480
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ที่ 4 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
จักสานจากไม้ไผ่ เช่น ข่อง ไซ เป็นต้น
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่
2.) ชื่อ – นามสกุล นายเพ็ง เวียงคา
อายุ 66 ปี เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2493
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
จักรสานจากไม้ไผ่ เช่นกระด้ง กระติบ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่

-263.) ชื่อ – นามสกุล นายบุญชู วราพุฒ
อายุ 81 ปี เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2478
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 2 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
จักรสาจากไม้ไผ่ เช่น ข่อง ไซ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่
4.) ชื่อ – นามสกุล นายเที่ยม ศรีสุธรรม
อายุ ๘๑ ปี เกิดวันที่ 10 มีนาคม 2478
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
จักรสานจากไม้ไผ่ เช่น ข่อง ไซ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่
5.) ชื่อ – นามสกุล นายดี ชราศรี
อายุ 80 ปี เกิดวันที่ 10 กันยายน 2479
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 59/3 หมู่ที่ ๑ ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
จักรสานจากไม้ไผ่ เช่น ข่อง ไซ เป็นต้น
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่
8.3.4 ประเภท สมุนไพรพื้นบ้าน
1.) ชื่อ – นามสกุล นายยงค์ เนินไพรี
อายุ 73 ปี เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2486
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
การใช้สมุนไพร เป็นยารักษาโรค เช่นโรคตกขาว ริดสีดวง รักษามดลูกอักเสบ
โรคกระเพราะอาหาร
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ สมุนไพรพื้นบ้าน
2.) ชื่อ – นามสกุล นางสนั่น ศรีสุธรรม
อายุ 66 ปี เกิดวันที่ 2 เมษายน 2493
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 98/1 หมู่ที่ 4 ตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา
รักษางูสวัด เริม เบื่อเมาจากสารเคมี
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ สมุนไพร
ภาษาถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เป็นภาษาลาว
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สิ น ค้าส่ ว นใหญ่ ในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบลอีป าด เป็ น สิ น ค้าด้านการเกษตร เช่ น พริก แห้ ง หอม
กระเทียม
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
น้าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าประปาบาดาล และน้าจากการเจาะบ่อบาดาล ทั้งใช้ในครัวเรือนและ
ใช้ในภาคการเกษตร ส่วนน้าฝนปัจจุบันไม่นิยมเก็บไว้บริโภคเพราะมีการปนเปื้อนสารพิษมากขึ้น
แหล่งน้าธรรมชาติ ประกอบด้วย
- ลาห้วย
1 แห่ง คือห้วยคา
- หนองน้า
5 แห่ง ประกอบด้วย
1. หนองมั่ง
2. หนองอีข่า
3. หนองไฮ
4. หนองขอน
5. หนองแคน
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย
- ฝาย
6 แห่ง
- บ่อโยก
6 แห่ง
- บ่อบาดาล
849 แห่ง
- ระบบประปาหมู่บ้าน
2 แห่ง
9.2 ป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีป่าไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมด 12 แห่ง ไม้เป็นลักษณะไม้ยืนต้น
ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
9.3 ภูเขา
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ไม่มีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดเป็นพื้นที่เหมาะกับการเพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติยัง
อยู่ในสภาพดี

10. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)
กลุม่ มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
2
- ไทยอาสาป้องกันชาติ
1
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง
- อปพร.
2
- กลุ่มอาชีพ
- อาสาป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- อาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย
- ชุดรักษาความสงบประจาหมู่บ้าน

รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

300
160
60
6
125
835
11

คน
คน
คน
คน
กลุ่ม
คน
คน
คน

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 – 2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2557
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง และการ
บริหารจัดการ
รวม

จานวนโครงการที่ งบประมาณตาม
ปรากฏอยู่ในแผน
แผนพัฒนา

จานวน
โครงการที่
ได้ปฏิบัติ

การตั้ง
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

52
3
5

8,987,700
700,000
215,000

47
3
2

10,995,220.36
815,500
50,000

14
17

5,403,000
1,988,000

14
16

5,340,400
2,081,583

29

2,330,300

28

4,565,856

120

19,624,000

110

23,838,559.36

จานวน
โครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

การตั้ง
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2558
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพั ฒ นาด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง และการ
บริหารจัดการ
รวม

จานวนโครงการที่ งบประมาณตาม
ปรากฏอยู่ในแผน
แผนพัฒนา
51
5
8

9,625,270
900,000
865,000

24
3
2

6,383,231.44
1,092,600
116,400

15
15

5,475,000
1,923,000

13
10

5,722,524
1,645,078.50

32

3,082,000

22

2,969,660

126

21,870,270

74

17,929,493.94

-29สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพั ฒ นาด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง และการ
บริหารจัดการ
รวม

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา

จานวน
โครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

การตั้ง
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

56
7
7

10,791,600
832,600
290,000

54
7
6

8,652,932.46
880,200
235,500

15
16

7,516,600
1,912,200

14
12

5,833,960
1,681,532

26

1,032,400

23

933,400

127

22,375,400

116

18,217,524.46

จานวน
โครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

การตั้งงบ
ประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
”
”

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
”
”

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

44

12,555,600

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.การพัฒนาด้านการเมือง และการ
บริหารจัดการ
รวม

5
6

799,000
176,000

21
11

6,205,600
1,569,180

”
”

”
”

23

1,047,700

”

”

110

22,353,080

”

”

-301.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2557
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.การพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
จัดการ
รวม

คิดเป็นร้อยละ

52
3
5

47
3
2

90.38
100.00
40.00

14
17

14
16

100.00
94.12

29

28

96.55

120

110

91.67

จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ 91.67
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2558
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.การพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
จัดการ
รวม

คิดเป็นร้อยละ

51
5
8

24
3
2

47.06
60.00
25.00

15
15

13
10

86.67
66.67

32

22

68.75

126

74

58.73

จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 58.73

-31การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2559
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.การพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
จัดการ
รวม

คิดเป็นร้อยละ

56
7
7

54
7
6

96.43
100.00
85.71

15
16

14
12

93.33
75.00

26

23

88.46

127

116

91.34

จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คิดเป็นร้อยละ 91.34
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พ.ศ.2560
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5.การพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
จัดการ
รวม

คิดเป็นร้อยละ

44
5
6

อยู่ระหว่างดาเนินการ
”
”

-

21
11

”
”

-

23

”

-

110

”

-

จานวนโครงการตามแผนพัฒนาที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (พ.ศ.2557 – 2560)
1. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนไว้สาหรับกู้ยืมเพื่อนาไปลงทุนประกอบอาชีพ
2. การดาเนินงานด้านสังคม
- จัดให้มีกองทุนสงเคราะห์ประจาหมู่บ้าน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
- การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบล
3. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน
- ประสานของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในกิจกรรมที่เกินความสามารถของ อบต.
- ขุดลอกรางระบายน้า และจัดทารางระบายน้าเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขัง
- ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

-324. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
- ขุดลอกหนองน้าเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
5. การดาเนินการด้านสาธารณสุข
- สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเรื่องโรคติดต่อต่างๆและให้บริการป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ เช่น ให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกาจัดยุงลายเพื่ อป้องกันไข้เลือดออก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
- ส่งเสริมการเล่นกีฬา และจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน
6. การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
- ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของ อบต. แก่ประชาชนโดยจัดเวทีประชาคม
- อบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตาบล และสมาชิก อบต. ในเรื่องการบริหารงานของ อบต.
- ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
- จัดหาพื้นที่เพื่อใช้ในการกิจการของ อบต.
7. การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- จัดให้มีการทาบุญในพิธีทางศาสนาในวันสาคัญต่างๆ
- ส่งเสริมด้านประเพณีวัฒนธรรม โดยการร่วมทากิจกรรมด้านประเพณีศาสนา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมวันผู้สูงอายุ อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีประจาปีของตาบล เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน เป็นต้น
8. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการปลูกพืชที่ได้คุณภาพ และปุ๋ยหมักแก่ประชาชน
- จัดทาโครงการกาจัดวัชพืช และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องรักษาความสะอาด
9. การดาเนินงานด้านอื่นๆ
- อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560
2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 –
2560 เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งจากการจากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ผลที่ได้รับมีดังนี้
1. ประชาชนมีน้าประปาใช้เกือบครบทุกหลังคาเรือน
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
3. ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้เกือบครบทุกหลังคาเรือน
4. มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
5. การขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
6. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
7. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาสมวัย
8. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพครบทุกคน
9. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย
10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
11. ขยะในชุมชนได้รับการจัดการที่ถูกวิธีทาให้ปริมาณขยะลดลง

-3312. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
13. ประชาชนได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยความสะดวก
14. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพเสริมได้
15. มีระบบระบายน้าภายในชุมชนที่ดีขึ้น
16. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ อบต.
17. ชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
2.2 ผลกระทบ
ในการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2560 การลงพื้นที่
เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลอีปาดได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่เสนอต่อผู้บริหาร และได้นา
ข้อมูลต่าง ๆ มาจัดทาเป็นโครงการเผื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี แต่ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละปีก็ไม่ได้รับ การแก้ไขได้ครบทั้งหมด ด้วยงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจากัด และข้อจากัดในเรื่องของระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ทาให้การพัฒนาไม่สามารถดาเนินการได้เต็มที่ จึงส่งผลให้
ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ก็สามารถส่งผลกระทบที่สาคัญได้ ดังนี้
1. การก่อสร้างรางระบายน้าในชุมชนสามารถระบายน้าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่การก่อสร้าง
ยังไม่ได้ดาเนินการต่อ เกิดปัญหาน้าท่วมขัง เป็นแหล่งสะสมเชื่อโรคต่าง ๆ ได้
2. ด้ ว ยงบประมาณที่ มี อ ยู่ อ ย่ างจ ากั ด ท าให้ ไม่ ส ามารถจั ด ซื้ อ รถหน่ ว ยกู้ ชี พ และอุ ป กรณ์ ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนได้
3. การก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนในฤดูฝนไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้ประชาชนได้รับความเดือน
ร้อน
4. การทาถนนเข้าบ้านของประชาชนไม่มีการใส่ท่อระบายน้า ส่งผลให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังในเขต
ชุมชน
5. ข้อจากัดในด้านของระเบียบกฎหมายทาให้ไม่สามารถดาเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทั้งหมด

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ.2557 –
2560
อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
1. จ านวนโครงการที่มีอยู่ ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น มีจานวนมาก แต่ส ถานการณ์การเงินของงบประมาณ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามโครงการที่ประชาชนได้เสนอ
เข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบถ้วน
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเสนอโครงการใน
การประชุมประชาคมแต่ละครั้ง จะเสนอโครงการเฉพาะในส่วนของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า
รางระบายน้า เป็นต้น ไม่ค่อยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ
3. ประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยังคงมีความต้องการให้ ทุกโครงการได้รับ การบรรจุไว้ในแผน แต่ไม่คานึงถึงศักยภาพของ อบต.ซึ่งไม่ส ามารถที่จะ
ดาเนินการให้ครบทุกโครงการได้

-344. การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น
แนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560
1. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีควรพิจารณาใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณ
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ทาความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมายกับประชาชนทุกครั้งที่มีการจัดประชาคมเผื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติ จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลักษณะโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัย
ภายนอก และก่ อ ให้ เกิ ด ทั้ งโอกาสและความเสี่ ย งในหลากหลายมิ ติ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของประเทศต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม ดังนั้น ประเทศไทยจึง
กาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริห ารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วย
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน และนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้น หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้
ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญ ใน เวทีโลก สามารถดารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทย
ในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกประเทศในด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ประเทศไทยมีความมั่นคั่งทางด้านเศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค
3. ประเทศไทยมีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดารงอยู่อย่างมั่นคง
เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ และมี
ระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้าลดลงในทุกมิติ ประเทศไทยมี
บทบาทสาคัญในภูมิภาคและโลก
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

กรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ
เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่ง
สู่แนวระนาบมากขึ้น
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน
พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิต
เข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs
สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคง
และพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและ
พัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

กรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
ในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนา
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า
เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม
และเป็นสากล
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายจ่ายของภาครัฐ
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1.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบ ทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
จากสถานะของประเทศและบริบ ทการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลั งประสบอยู่ ทาให้ การ
กาหนดวิสัย ทัศน์แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ยังคงมีความต่ อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่ การบรรลุ วิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

(1)
(2)
(3)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

(1)

กรอบแนวทางการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนคานึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ
ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย
ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง
เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน
การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้
- การพัฒนาด้านการคลัง
- การพัฒนาภาคการเงิน
- การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
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กรอบแนวทางการพัฒนา
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- การพัฒนาภาคการเกษตร
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
(1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
พัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(3) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) บริการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน

(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหาร
และภัยคุกคามอื่น ๆ
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
(4) การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เพื่อคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง กับ
แผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
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กรอบแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
ภาครัฐ การป้องกัน
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
การทุจริตประพฤติ
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
มิชอบและธรรมาภิบาล (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ในสังคมไทย
ตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบ
โลจิสติกส์

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้า
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน
(5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
(6) การพัฒนาระบบน้าประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
เทคโนโลยี วิจัยและ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเข้าสังคม
นวัตกรรม
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัว
และพื้นที่เศรษฐกิจ
อย่างทั่วถึง
- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง
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กรอบแนวทางการพัฒนา
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา
- ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
(2) การพัฒนาเมือง
- แนวทางการพัฒนาหลัก
- แนวทางการพัฒนาเมืองสาคัญ
(3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
- พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
- พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่าง (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและ
ประเทศเพื่อการ
แสวงหาตลาดใหม่ สาหรับสินค้าและบริการของไทย
พัฒนา
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน
GMS, ACMECS,IMT – GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค
(4) ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment)
ของผู้ประกอบการไทย
(5) เปดดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และ
ภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาค
และนานาประเทศ
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้าง
ความมั่นคง
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน
การต่างประเทศ
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
3.1 ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
โดยใช้นวัตกรรม สร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการบริการ ทั้งในและนอกอาเซียน
2. พัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของประชารัฐ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นนักการค้า (Trading Nation)
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การ
ลงทุน
เป้าประสงค์
1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการ
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนาโดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ภาค
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้าเพื่อการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้หลักความพอเพียงประยุกต์กับการผลิตการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการแปรรูปข้าวเหนียว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้าที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การยกระดับการผลิตอ้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับการผลิตมันสาปะหลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การแปรรูปยางพารา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การผลิตโคเนื้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การผลิตโคนม และผลิตภัณฑ์นม
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การส่งเสริมสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร และกลุ่มสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิตตาม
ความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตามความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การค้า การค้าชายแดน และการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับเมืองเศรษฐกิจเป็นมหานคร
อ้างอิง http://readgur.com/doc/1955606/ แนวทางการจัดทาและปรับแผนฯ ภาค รัฐ ธนาดิเรก,Ph.D.
31 สิงหาคม 2559
3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ) พ.ศ. 2557 - 2560
ชื่อกลุ่ม ราชธานี เจริญศรี โสธร
วิสัยทัศน์
“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี
2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และการตลาดให้ได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้า
ชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์รวม
1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป เพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งใน
และต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
ที่มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่าข้าวหอม
มะลิสู่ความต้องการ
ของตลาด

กรอบแนวทางการพัฒนา

(1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(2) ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
(3) เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
(4) สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ
ด้านการผลิตและการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการ
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและ
ท่องเที่ยว ให้ได้ระดับ
ได้มาตรฐานสากล
มาตรฐานและยั่งยืน
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่าย
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
(4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุน (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและ
การบริหารจัดการ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธุรกิจการค้าและเพิ่ม (2) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด
มูลค่าการค้าชายแดน
และประเทศเพื่อนบ้าน
ครบวงจร และได้
(3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics)
มาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
“ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

-46เป้าประสงค์รวม
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
4. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน
5. สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคง
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความ
สมดุลด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ และ
ธรรมาภิบาล

กรอบแนวทางการพัฒนา
(1) สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(3) พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร
(5) ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร
(6) ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพื่อการจาหน่ายที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุงศาสนา
(2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มี
คุณภาพ
(3) สนับสนุนการน้อมนาปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดารงชีวิต
กรอบแนวทางการพัฒนา
(4) พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม
และระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
(5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ
(1) สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า
(1) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
(3) พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก
(1) พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
(พ.ศ. 2559 - 2562) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2559
5.1 วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว เป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬา
นาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล”
5.2 พันธกิจ
๑. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อย บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว
๒. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น
3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
7. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
8. บูรณาการการทางานของหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
5.3 เป้าประสงค์รวม
๑. ชุมชนและสังคม มีความเป็นระเบียบ และมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
3. มูลค่าการค้าการลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
4. ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพื่อไม่ให้สูญหายไป
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
6. ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
5.4 ผลผลิตที่ได้ ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ด้านเศรษฐกิจ
5.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
๑. มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ
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๑. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง รวมทั้ง
พัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง
๔. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวาง
ผังเมืองที่มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
๑. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
๔. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อบ้าน
๗. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๘. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
กลยุทธ์
๑. การส่งเสริมสานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์
ของคนในชาติ
๒. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการประชาชน
๔. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งพาตนเองได้
๗. สร้างค่านิยม จิตสานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน
และประชาชน
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และปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
๙. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
10. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่าง
องค์รวม
1๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
1๒. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว
ทันตามความต้องการ
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง
4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
5. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกาหนด
8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร
9. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จของโครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี
1๑. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาต่อ ม.ปลาย, สายอาชีพ
1๒. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน
1๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)
1๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
1๕. จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
1๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
1๘. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน ๘๔ ต่อแสนประชากร)
๑๙. ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
20. จานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม
คุณธรรม และจริยธรรม
2๑. จานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
2๒. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
2๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
2๔. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม
2๕. จานวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม
2๖. จานวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กีฬา สาธารณสุข และแรงงาน
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2๘. ร้อยละของจานวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
ได้รับความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ
๒๙. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ
30. มีลาดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
๒. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทาทั้งในและนอกระบบ
๔. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ตัวชี้วัด
๑. จานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการส่งเสริม
การดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จานวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
๔. จานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๕. จานวนแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น
๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
๘. ร้อยละของจานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๙. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
๑๐. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“คมนาคมสะดวกปลอดภัย ก้าวไกลด้านการศึกษา คงรักษาประเพณี วัฒ นธรรม นาชุมชนสู่ วิถี
เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณะสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี
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1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกทาลาย ได้รับการดูแลรักษา
4. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ชีวิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
2.4 ตัวชี้วัด
ร้อยละของความสาเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย
2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
1. การใช้ที่ดินและแหล่งน้า
2. ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ท่อระบายน้า รางระบายน้า ท่อสี่เหลี่ยม คสล.
3. การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร, ไฟฟ้าสาธารณะ และปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
1. จัดหา/ปรับปรุงสถานที่จาหน่ายสินค้า
2. รณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. สร้างความตระหนักและจิตสานึกให้แก่ชุมชน
2. สร้างสวนสาธารณะ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณะสุข
กลยุทธ์
1. การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
2. ส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการ
3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
3. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน
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กลยุทธ์
1. การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. การเมืองและการบริหารจัดการ
3. การจัดหาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
4. การปรับปรุงสานักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
5. การปรับปรุงทะเบียนเอกสาร
6. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
7. ปรับปรุงและพัฒนารายได้
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
การกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลอี ปาด
ก า ห น ด ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ ม ท 0810.2/ว 4830 ล ง วั น ที่
ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 –
2560 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอานาจเจริญ ควรมุ่งเน้นการ
พัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและขาดแคลนน้า การสร้างงานและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้มากขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จึงมุ่งพัฒนาแหล่งน้าโดยได้บรรจุกิจกรรมโครงการในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ 2561 - 2564) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดและ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็ นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนามาเป็นแนวทางกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะ
เป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เ ข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้น ฐานการผลิ ตและการบริโภคที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมซึ่ง จะนาไปสู่ การพั ฒ นาเพื่ อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์ ก รอบการจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (ใช้ก ารวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
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องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strengths : S ) Strength
1. ผู้นาท้องถิ่นมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาก
2. การเมืองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ทาให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง
3. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวรวดเร็ว
4. องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด มีเงินสะสมไว้สารองจ่าย เพื่อให้การดาเนินงานในหน้าที่มีความต่อเนื่อง
5. มีการเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะด้าน เช่น กองทุน สปสช.
การวิเคราะห์จุดอ่อน ( Weakness : W )
1. ระบบการบริหารบริหารจัดการแหล่งน้าขาดประสิทธิภาพ
2. เกษตรกรมีอัตราการว่างงานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนสูง ราคาผลผลิตไม่
แน่นอน
3. การคมนาคมบางสายมีสภาพมีดีพอ การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย ขาดความต่อเนื่อง
5. สังคมเป็นสังคมมีวัตถุนิยมมากขึ้น
6. ประชาชนบางกลุ่มมีพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพไม่ดีพอ
7. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity : O)
1. เป็นชุมชนที่เงียบสงบ ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่าย ปราศจากเหตุการณ์รุนแรง
2. แต่ละหมู่บ้านมีถนนเชื่อมต่อกันหลายเส้นทาง สามารถใช้เลี่ยงเส้นทางที่ชารุดได้โดยไม่ตัดขาดสิ้นเชิง
3. ที่สาธารณะส่วนใหญ่ได้มีการขึ้นทะเบียน นสล.ไว้แล้ว
4. กลุ่มพลังมวลชนยังคงมีการรวมตัวและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น อสม. ,อปพร.
5. หน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี
6. ทุกหมู่บ้านมีระบบน้าประปาหมู่บ้าน
วิเคราะห์อุปสรรค ( Threats : T )
1. ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. อานาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
3. ประชาชนยังขาดระเบียบวินัย ทาให้ยากแก่การพัฒนา
4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง

-546. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการ
7. หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างดาเนินงาน ยังไม่มีการร่วมดาเนินงานในเชิงบูรณาการ
-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดสรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ยังคงเป็น
ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน คือ ด้านงบประมาณ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ทาให้เกิดละอองฝุ่น
เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้ประชาชนรวมทั้งการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่สัญจรไป มา ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร
2. ทางระบายน้า ท่อระบายน้าตื้นเขินไม่สามารถระบายน้าได้ ต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่ งท่อ
ระบายน้าเล็กทาให้การระบายน้าในช่วงฤดูฝนไม่ทันทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมขัง และมีกลิ่นเหม็น
3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงยังมีไม่เพียงพอ
4. ระบบประปาหมู่บ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
5. แหล่งน้าดื่ม ประชาชนยังต้องการแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค ในฤดูแล้งน้าดื่มน้าใช้ยังขาดแคลน
6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้โทรศัพท์มือถือใน
การติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์บริการรับส่ง ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกิน
ศักยภาพ จะนาแนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดาเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของประชาชน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. วางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ขุดบ่อน้าดื่ม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภค บริโภค
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ขอบเขตและปริ ม าณของปั ญ หา พื้ น ที่ เป้ า หมาย กลุ่ ม เป้ า หมาย ในด้ านการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจชุมชนนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว
พริก หอม กระเทียม ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ซึ่งการประกอบอาชีพจะติดปัญหาด้านต้นทุนในการผลิตสูง
ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน ปัญหาขาดแคลนที่ดินเป็นของตนเอง ปัญหาการว่างงาน ปัญหาภัยธรรมชาติ
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การเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะต้องดาเนินการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาด จะจัดสรรงบประมาณการจัดทาโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องการให้ความรู้เพื่อลด
ต้น ทุน และเพิ่มผลผลิตทางให้ กับ เกษตรกร องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ในการช่วยเหลื อ
ประชาชนที่ป ระสบปั ญ หาได้ร วดเร็ว ขึ้น รวมทั้ งรัฐบาลมีน โยบายเร่งด่ว นในการแก้ไขปั ญ หาความยากจนไว้ห ลาย
แนวทางโดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนได้นาเป็นแนวปฏิบัติ ที่จะ
ทาให้ประชาชนพ้นจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ต้องการให้ราคาผลผลิตมีความแน่นอนเกิดความคุ้มค่า
แก่การลงทุน ให้ช่วยแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นปัญหาเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
การพัฒ นาด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้ เกิดความยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ได้
พัฒนา/ปรับปรุง แหล่งน้า อุปโภค บริโภค แหล่งเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งน้าเพื่อการเกษตรของตาบลอีปาด เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ มีความตื้นเขินไม่สามารถเก็บ
กักน้าได้ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การบริหารจัดการน้าไม่มีประสิทธิภาพ ครบวงจรและครอบคลุมทุกพื้นที่
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
การพัฒ นาการพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่
ตาบลอีปาด ยังมีความจาเป็นและมีความสาคัญ ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรากฐานการพัฒนาทาให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ความต้องการของประชาชน
มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ แหล่งน้าเพื่อการเกษตรของตาบลอีปาด เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจน
การเลี้ยงสัตว์ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ได้มีการจัดมาตรการป้องกันและกาจัด
สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชานในทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
การจัดหาที่ออกกาลังกายให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่มีข้อจากัดด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสังคมเป็นอย่างมากโดยมี การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
ในการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาล การดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.) การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โดย อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) แต่ยังเกิดปัญหาด้านสังคมอยู่หลายด้าน เช่น
ปัญ หาครอบครัวขาดความอบอุ่น หรือหย่ าร้าง เยาวชนก่อเหตุทะเลาะวิวาท ขาดสถานที่พักผ่ อนหย่อนใจ ปัญ หา
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น

-56ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ในเขตพื้นที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิด
โรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจานวนเพิ่มมากขึ้น การบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะทาให้เกิด
โรค เช่น โรคหนอนพยาธิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคพิษสุนัขบ้า สารพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีในการผลิตทาง
การเกษตร ความต้องการสร้างความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยการสนับสนุนเคมีภัณฑ์ ส่งเสริม
รณรงค์ให้ราษฎรใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการกาจัดศัตรูพืชและใช้วิธีธรรมชาติในการปลูกพืช เป็นต้นถึงจะมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาของยาเสพติดอยู่เป็นประจา ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กาหนดให้เป็น
วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้ก็ยังมีเกิดขึ้นในประชาชนบางกลุ่ม เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/
หมู่บ้าน การปกปดดปัญหาหรือไม่มีข้ อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กาหนดมาตรการที่ชัดเจน ระบบแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) ในการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ยังขาดรถรับ -ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ผู้สูงอายุมี
จานวนมาก อผส. ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมยังได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จะดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
ทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาด เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ
อย่างทั่วถึงองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จะส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดและเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกอย่างเป็นสิ่งจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ต้องดาเนินการและคาดการณ์ไว้ใน
อนาคต ส่งเสริมการจัดระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อย่างเป็นจริงจัง การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรค ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความ
สนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้พื้นที่
สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการ มีความ
ปลอดภัยในการดารงชีวิตและปราศจากปัญหาทางสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้าน
สาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
5. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนะธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เล็งเห็นถึง
ความสาคัญในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เช่น มีการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) อาหารกลางวันเด็ก กิจกรรมการเรียนการสอนของเด็ก ทั้ง 4 ด้าน และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความ
ตระหนักและส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดาเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุนปัจจุบันความ
สามัคคีในหมู่บ้านเป็นเรื่องสาคัญ การร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ
ขอบเขตและปริมาณของปัญ หา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การพัฒ นาด้านการศึกษา ศาสนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ไม่มี
อาคารสถานที่ในการเรียนการสอน บุคลากรขาดทักษะในการสอน การบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความ
ร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร สาหรับกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบล อี
ปาด ได้มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ และการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมทาบุญในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาเป็น
ประจา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน
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ตาบลอีปาด เหมาะสมกับการพัฒนาการตามวัยของเด็ก และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริม
โดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริม
กิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดาเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุนปัจจุบันความสามัคคีในหมู่บ้านเป็น
เรื่องสาคัญการร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ต้องการให้เด็ก เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้
เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม
6. ด้านการเมืองและการบริหารการจัดการ
ระบบบริหารจัดการของภาครัฐนั้นมีกฎระเบียบที่มาก ทาให้การบริการประชาชนยังขาดความคล่องตัว
และมีขั้นตอนมาก ทาให้เกิดปัญหาในการบริหารซึ่งสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก ทาให้การบริการประชาชนยังขาดความคล่องตัว
และมีขั้นตอนมาก
2. ปัญหาประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการเมือง การบริหาร
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริห ารอย่าง
จริงจัง
4. การรับรู้ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้รับความสาคัญ
จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็ นปัญหาสาคัญที่มีผลต่อการพัฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนั้น จึง
จาเป็ น อย่างยิ่ งที่ป ระชาชนจะต้องพัฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และมีส่ วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ท้องถิ่นเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่
จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุ ม อบรม หรือการให้ความรู้ ใน
เรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนอยู่พื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนบกพร่อง ทาให้ ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริห ารงานไม่บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิ บัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด บางส่วนไม่
ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทางานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจาก
ข้อจากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็ น เงิน คน หรือส่วนอื่น รายได้ขององค์การบริห ารส่วนตาบลอีปาดมี น้อย ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการดาเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลาง
จัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มี
แหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
การคาดการณ์ แ นวโน้ ม ในอนาคต องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลเขาซก จะจัด ให้ มีก ารประชาสั มพั น ธ์
เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอี
ปาด จัดอบรมแกนนาในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่ม
ตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้านต่างๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาระบบการทางาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทางาน สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทาให้มีขวัญและกาลังใจในการทางาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริง

-58ความต้องการของประชาชน
1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสาคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดจัดขึ้น
2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
3. องค์การบริห ารส่ วนตาบลอีปาด สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมี
รายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพ
หรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ขอบขายและปริมาณ
พื้นที่เปาหมาย/
ความคาดหวังและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
แนวโนมอนาคต
ความต้องการ
๑. ด้านโครงสร้าง
๑) ขาดแคลนน้าประปา
- น้าประปาในการ
- ในเขตองค์การ
- ประชาชนมีแหล่งน้า
พื้นฐาน
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่ อุปโภค-บริโภค
บริหารส่วนตาบล
และมีน้าประปาใช้
พอเพียงและทั่วถึง
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น
๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่ - ไฟฟ้า
- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
สาธารณะยังไม่สามารถ
ในเขตองค์การบริหาร มีแสงสว่างเพียงพอ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ส่วนตาบล
ประชาชนได้รับความ
ทั้งหมด
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้
๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ - ราง/ท่อระบายน้า
- พื้นที่ในเขตองค์การ - มีรางระบายน้า
ระบายน้ายังไม่เพียงพอ เกิด
บริหารส่วนตาบล
สามารถระบายน้าได้
การอุดตัน น้าท่วมขัง
สะดวก ไม่อุดตัน น้า
ไหลได้สะดวก
๔) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
- เส้นทางคมนาคมที่มี - มีเส้นทางในการ
เส้นทางในการสัญจรไปมาที่
ปัญหาพื้นที่ของ
คมนาคมเพียงพอและ
สะดวกและปลอดภัยองค์
ประชาชนไม่ให้ความ ประชาชนได้รับความ
บริหารส่วนตาบลไม่สามารถ
ยินยอม ประชาชนมี สะดวกในการสัญจร
ดาเนินการได้ทั้งหมด
ความต้องการให้
ไปมา
เนื่องจากบางเส้นทางเจ้าของ
ดาเนินการ
ที่ดินไม่ให้ความยินยอมให้
ขยาย
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2. ด้านเศรษฐกิจ

3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน - การวางแผน
ในการดาเนินงาน
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ทากิจการและประกอบอาชีพ

- การลงทุน

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า

- การพาณิชย กรรม

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
- ร้านค้าแผลงลอย

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ
5) ในเขตองค์การบริหารส่วน - การท่องเที่ยว
ตาบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว

- เกษตรกรในพื้นที่

1) ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น

- ด้านสิ่งแวดล้อม

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล

2) การบุกรุกทีส่ าธารณะ

-ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

- ป่าสาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดาเนินงานได้เอง
- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
- ปริมาณขยะและน้า
เสียถูกกาจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- ที่สาธารณะมี
ขอบเขตที่ชัดเจน

-60ดาน
4. ด้านสังคมและ
สาธารณสุข

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- การจราจร

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดด
การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท
ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด
โรคติดต่อ

๒) มีการทาลายและลักขโมย - การรักษาความ
ทรัพย์สินของประชาชนและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ราชการ
ทรัพย์สินของประชาชน
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล

๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน
3) ประชาชนกรอายุตั้งแต่
๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจาปี

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้ ่วย

ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

5. ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและ๓มิปญ
ั หา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลที่อายุ ๓๕ ขึ้น
ไป

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป

-61ดาน
6. ด้านการเมือง การ
ปกครอง การบริหาร
การจัดการที่ดี

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑) ความร่วมมือของคนใน
ชุมชน

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- ด้านการพัฒนา

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น

แบบ ยท.03

-653.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อทป.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
-ถนนเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 80
-รางระบายน้า
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 60
-ถนนได้รับการ
ปรับปรุง ร้อยละ 60
-ไฟฟ้าการเกษตร
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

43

48

53

58

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
เพิ่มขึน้ ปีละ
5 สาย

กลยุทธ์
-การใช้ที่ดนิ และ
แหล่งน้า
-ด้านการก่อสร้าง
ปรับปรุง บารุงรักษา
ถนน ท่อระบายน้า
รางระบายน้า ท่อ
สี่เหลี่ยม คสล.
-การขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร,
ไฟฟ้าสาธารณะ และ
ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ

ผลผลิต/
โครงการ
1.โครงการก่อสร้าง
ถนนดินจานวน 5
สาย
2.โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก
จานวน19 สาย
3.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จานวน
3 สาย
4.โครงการซ่อมแซม
ถนนดินจานวน 1
สาย
5.โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. จานวน
1 สาย
6.โครงการปรับเกรด
ถนน จานวน 3 สาย
7. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า
จานวน 6 สาย
8.โครงการก่อสร้าง
ประตูน้า
9.โครงการว่างท่อ
ระบายน้า
10.โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
กันทรารมย์ฯ จานวน
3 สาย

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
กองช่าง

สานักงาน
ปลัด/กอง
คลัง

แบบ ยท.03

-66ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อทป.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ
ในชุมชนดีขึ้นและ
สามารถแก้ปญ
ั หา
ความยากจนได้
อย่างยั่งยืน

ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจมาก

2

3

4

5

ดาเนินการ
เพิ่มขึน้ ปีละ
1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
เสริมสร้างความ
สมดุลด้านทรัพยากร
ธรรมชาตอและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่มี
มลพิษ ไม่ถูก
ทาลาย ได้รับการ
ดูแลรักษา

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความพึง
พอใจมาก

4

5

6

7

ดาเนินการ
เพิ่มขึน้ ปีละ
1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่ดี
ชีวิตมีคุณภาพ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ

ร้อยละ 70
ประชาชนมีความพึง
พอใจมาก

14

16

18

20

ดาเนินการ
เพิ่มขึน้ ปีละ
2 โครงการ

กลยุทธ์
-จัดหา/ปรับปรุง
สถานที่จาหน่าย
สินค้า
-รณรงค์โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
-ด้านส่งเสริมและ
จัดตั้งกลุม่ อาชีพ
-สร้างความตระหนัก
และจิตสานึกให้แก่
ชุมชน
-สร้างสวนสาธารณะ
และปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์

-การป้องกันรักษา
และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน
-ส่งเสริมสวัสดิการ
นันทนาการ
-ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
-การส่งเสริมให้
ประชาชนป้องกัน
จากยาเสพติดและ
อาชญากรรม

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก

1.โครงการเงินกู้ยืม
เศรษฐกิจชุมชน
2.โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กับ
กลุ่มบุคคลทัว่ ไป

สานักงาน
ปลัด

กองคลัง/
กองช่าง

1.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบสระน้า
สาธารณะ (สระคูบา)
2.โครงการพัฒนา
หมู่บ้านภายในเขต
ตาบลอีปาด
3.โครงการมองไป ไร้
ขยะ
4.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตาบลอีปาด
1.โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.โครงการรณรงค์
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
3.โครงการส่งเสริม
การออกกาลังกาย
4.โครงการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี
5.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ตาบลอีปาด
6.โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิต สุขภาพ
กาย ของเด็กวัยเรียน

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด/กอง
คลัง

สานักงาน
ปลัด

กองคลัง/
กองช่าง

แบบ ยท.03

-67ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์
อทป.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข

เป้า
ประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่ดี
ชีวิตมีคุณภาพ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ
7.โครงการเข้าค่าย
เยาวชนวัยใสห่างไกล
ยาเสพติด
8.โครงการ
สงเคราะห์สวัสดิภาพ
ผู้พิการ
9.โครงการกาลังใจนี้
แด่ผู้ป่วยเอดส์
10.โครงการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
ประชาชนกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน หรือภัย
พิบัติต่าง ๆ
11.โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อเอดส์
12.โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพล
ภาพ
13.โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ
14.โครงการรณรงค์
ความปลอดภัยทาง
ถนนและจัดตั้งหน่วย
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
สานักงาน
ปลัด

กองคลัง/
กองช่าง

แบบ ยท.03

-68ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์
อทป.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนาธรรม และ
นันทนาการ

มีระบบการศึกษา
ที่ได้มาตรฐานและ
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ร้อยละ 80
ประชาชนมีความพึง
พอใจมาก

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

12

14

16

18

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
เพิ่มขึน้ ปีละ
2 โครงการ

กลยุทธ์
-ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม และสิบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-การเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาแก่
ประชาชน
-ส่งเสริมสนับสนุน
เด็กและเยาวชน

ผลผลิต/
โครงการ
1.โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
(อีปาดเกมส์)
2.โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ
3.โครงการทานุ
บารุงส่งเสริมวัน
สาคัญทางศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิน่
4.โครงการจัดซือ้
หนังสือหรือสิ่งพิมพ์
5.โครงการจัดซือ้
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนให้กับ
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อีปาด
6.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.อีปาด
7.โครงการค่าสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก
8.โครงการค่า
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก
สานักงาน
ปลัด

กองคลัง/
กองช่าง

แบบ ยท.03

-69ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อทป.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ที่ การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนาธรรม และ
นันทนาการ

มีระบบการศึกษา
ที่ได้มาตรฐานและ
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความพึง
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ และธรรมา
ภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริการการจัดการ
ที่ดี

พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหาร และ
จัดการทั้งบุคลากร
เครื่องมือเครือ่ งใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ
และหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจมาก

ค่าเป้าหมาย
2561

7

2562

8

2563

9

2564

10

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ดาเนินการ
เพิ่มขึน้ ปีละ
1 โครงการ

กลยุทธ์

-ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
-การเมืองและการ
บริหารจัดการ
-การจัดหาและ
พัฒนาเครื่องมือ
ปรับปรุงเครือ่ งมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
-การปรับปรุง
สานักงานและ
สถานที่ปฏิบัติงาน
-การปรับปรุง
ทะเบียนเอกสาร
-เพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากร
-ปรับปรุงและพัฒนา
รายได้

ผลผลิต/
โครงการ
9.โครงการอบรม
ผู้ปกครองเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ ใน
การดูแลบุตรหลาน
ในช่วงวัยเรียน
10.โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ
11.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนภายใน
เขตตาบลอีปาด
12.โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.อีปาด
1.โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ เพื่อบริการ
ประชาชน
2.โครงการจัดทา
เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิน่
แผนการดาเนินงาน
และการติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
3.โครงการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
4.โครงการประเมิน
องค์กร
5.โครงการจัดทา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก

สานักงาน
ปลัด

กองคลัง/กอง
ช่าง

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ และธรรมา
ภิบาล

ยุทธศาสตร์
อทป.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
บริการการจัดการ
ที่ดี

พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหาร และ
จัดการทั้งบุคลากร
เครื่องมือเครือ่ งใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ
และหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

แบบ ยท.03

70ค่าเป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ
6.โครงการดูแล
เว็บไซต์ของ
สานักงาน อบต.
7.โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนวิสัยทัศน์
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
8.โครงการส่งเสริม
จิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
7.โครงการการ
เลือกตั้ง

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิด
สนับสนุน
ชอบหลัก

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1

การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

2
3

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

5
6
รวม

ด้าน
บริการชุมชนและสังคม

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง การปกครอง และการ บริการชุมชนและสังคม
บริหารการจัดการ
บริหารทั่วไป
6 ยุทธศาสตร์
2 ด้าน

แผนงาน
เคหะและชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เคหะและชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สาธารณสุข
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สังคมสงเคราะห์
การักษาความสงบภายใน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศึกษา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บริหารงานทั่วไป
8 แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

กองช่าง

สานักงานปลัด/
กองคลัง
กองคลัง/กองช่าง
สานักงานปลัด/
กองคลัง
กองคลัง/กองช่าง
กองคลัง/กองช่าง
กองคลัง/กองช่าง
กองคลัง/กองช่าง
กองคลัง/กองช่าง
กองคลัง/กองช่าง
กองคลัง/กองช่าง
กองคลัง/กองช่าง
กองคลัง/กองช่าง
-

สานักงานปลัด
กองช่าง
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
-

-72-

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

-74รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองป่าไม้
– นาเทิง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

2

โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองเขียด เพื่อให้ประชาชน
ตาปาด – หนองสี วงค์ บ้ านทุ่ งมั่ ง หมู่ ที่ สัญจรไปมาได้อย่าง
2,4
สะดวกและปลอดภัย

3

โครงการก่อสร้างถนนดินปรับสันคลอง
ห้วยคา บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (ช่วงที่
7)

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดความยาว
460.00 ม. กว้าง
4.00 ม. สูงเฉลี่ย
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,345.50 ลบ.
ม.
ขนาดความยาว
355.00 ม. กว้าง
4.00 ม. สูงเฉลี่ย
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,038.37 ลบ.
ม.
ขนาดความยาว
400.00 ม. กว้าง
3.00 ม. งานดินตัด
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า
600.00 ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

116,300 116,300 116,300 116,300 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

88,200

88,200

88,200

88,200 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

46,000
2560:126,400
2559:69,000
2558:150,000

46,000

46,000

46,000 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-75รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการก่อสร้างถนนดินสายนาเทิง – เพื่อให้ประชาชนสัญจร
หนองหัวลิง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

5

โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองไฮ เพื่อให้ประชาชนสัญจร
– ป่าช้า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

6

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สายอีปาด – โนนปอ บ้านอีปาด
ไปมาได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 1
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดความยาว
480.00 ม. กว้าง
3.00 ม. สูงเฉลี่ย
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,014 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
450.00 ม. กว้าง
4.00 ม. สูงเฉลี่ย
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,243.00
ลบ.ม.
ขนาดความยาว
300.00 ม. กว้าง
4.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 96.00
ตร.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
88,900

88,900

88,900

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

88,900 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

107,000 107,000

107,000 107,000 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

100,400 100,400

100,400 100,400 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-76รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านอีปาด – ลิ้นฟ้า บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
(ช่วงที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

8

โครงปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
อีปาด – บวกบักหาด บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

9

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
อีปาด – หนองน้ าเต้า บ้ านอีปาด หมู่ที่ 1 มาได้อย่างสะดวกและ
(ช่วงที่ 2)
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดความยาว
1,000.00 ม. กว้าง
4.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
320.00 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
630.00 ม. กว้าง
3.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
151.20 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
410.00 ม. กว้าง
3.50 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
114.80 ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

330,400 330,400 330,400 330,400 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

118,500 118,500 118,500 118,500 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

118,500 118,500 118,500 118,500 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-77รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
ดอนปู่ตา – หนองบักเฒ่า บ้านอีปาด
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

11

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
อีปาด – ดอนกอยดินกี่ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

12

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
อีปาด – หนองอะลาง บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดความยาว
790.00 ม. กว้าง
3.50 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
221.20 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
1,000.00 ม. กว้าง
4.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
320.00 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
1,000.00 ม. กว้าง
4.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
320.00 ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

228,400 228,400 228,400 228,400 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

330,400 330,400 330,400 330,400 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

330,400 330,400 330,400 330,400 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-78รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หลังเมรุ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

14

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
หนองตาแกว – หัวทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

15

โครงการปรับ ปรุงถนนดิ น ลงหิ น คลุก สาย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
หนองตอ – สงป่ า บาก บ้ า นทุ่ งมั่ ง หมู่ ที่ มาได้อย่างสะดวกและ
2,4 (ช่วงที่ 2)
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขนาดความยาว
128,300 128,300 128,300 128,300 ร้อยละ 70
518.00 ม. กว้าง
ผู้ใช้ถนนมี
3.00 ม. หนาเฉลี่ย
ความพึง
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
พอใจมาก
หินคลุกไม่น้อยกว่า
124.32 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
218,000 218,000 218,000 218,000 ร้อยละ 70
1,056.00 ม. กว้าง
ผู้ใช้ถนนมี
2.50 ม. หนาเฉลี่ย
ความพึง
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
พอใจมาก
หินคลุกไม่น้อยกว่า
211.20 ลบ.ม.
ขนาดความยาว 520 128,870 128,870 128,870 128,870 ร้อยละ 70
ม. กว้าง 3.00 ม. หนา
ผู้ใช้ถนนมี
เฉลี่ ย 0.08 ม. หรื อ มี
ความพึง
ปริม าณหิ น คลุก ไม่น้ อ ย
พอใจมาก
กว่า 124.80 ลบ.ม.

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

แบบ ผ.01

-79รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ขนาดความยาว
500.00 ม. กว้าง
4.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมี
ประมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 160.00 ลบ.ม.
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดความยาว
มาได้ อ ย่ า งสะดวกและ 697.00 ม. กว้าง
ปลอดภัย
3.50 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
195.16 ลบม.
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป ขนาดความยาว
มาได้อย่างสะดวกและ
600.00 ม. กว้าง
ปลอดภัย
3.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
144.00 ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
บ้านสูง – พันลา บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 (ช่วง มาได้อย่างสะดวกและ
ที่ 3)
ปลอดภัย

131,700 131,700 131,700 131,700 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

17

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านน้อย – หนองเหม้า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่
2,4

201,530 210,530 210,530 210,530 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

18

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
บ้านสูง – หนองบก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

148,700 148,700 148,700 148,700 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

แบบ ผ.01

-80รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
นาเทิง – หนองแฝก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

20

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านทุ่งมั่ง – บ้านทัน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4
(ช่วงที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

21

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
สายดอนละโฮ – หนองหว้า บ้านหนองไฮ
หมู่ที่ 3,5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดความยาว 520
ม. กว้าง 3.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.08 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 124.80 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
1,000.00 ม. กว้าง
5.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินนคลุกไม่น้อยกว่า
400.00 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
900.00 ม. กว้าง
2.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
144.00 ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

237,500 237,500 237,500 237,500 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

413,000 413,000 413,000 413,000 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

152,500 152,500 152,500 152,500 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

แบบ ผ.01

-81รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
โรงเรียนใหม่ – หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่
ที่ 3,5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

23

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสัน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
คลองห้วยคา บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (ช่วง มาได้อย่างสะดวกและ
ที่ 1)
ปลอดภัย

24

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองอีเฒ่า – หนองตาแกว บ้านหนองไฮ
หมู่ที่ 3,5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดความยาว
700.00 ม. กว้าง
3.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
168.00 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
500.00 ม. กว้าง
3.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า
120.00 ลบ.ม.
ขนาดความยาว
150.00 ม. กว้าง
3.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 36
ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

173,400 173,400 173,400 173,400 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

123,900 123,900 123,900 123,900 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

37,100

37,100

37,100

37,100 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

-82รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งมั่ง – บ้านทัน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4
(ช่วงที่ 1)

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

26

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งมั่ง – โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

27

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
สายบ้านหนองไฮ – เมรุ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ มาได้อย่างสะดวกและ
3,5
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดความยาว
100.00 ม. กว้าง
5.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
500.00 ตร.ม.
ขนาดความยาว
200.00 ม. กว้าง
4.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800.00 ตร.ม.
ขนาดความยาว
100.00 ม. กว่าง
3.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
300.00 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

250,500 250,500 250,500 250,500 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

384,600 384,600 384,600 384,600 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

154,200 154,200

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

154,200 154,200 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

-83รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

28

โครงการซ่อมแซมถนนดินสายอีปาด –
หนองฮวก บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

29

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองไฮ – บ้านป่าข่า บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5

เพื่อป้องกันการทรุดตัว
ของถนนซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา
ได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)

ขนาดความยาว
60,600
300.00 ม. กว้าง
4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.40
ม. หรือมีปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 702.00
ลบ.ม.
ความยาวรวม 445 ม. 399,400

60,600

60,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,600 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

399,5400 399,400 399,400 ร้อยละ 70
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

สะดวกในการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

-84รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

30

โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด
หมู่ที่ 1

31

โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง
หมู่ที่ 2,4

32

โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ
หมู่ที่ 3,5

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับเกรดวัชพืชบริเวณ
ไหล่ทางให้เรียบร้อย
ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อปรับเกรดวัชพืชบริเวณ
ไหล่ทางให้เรียบร้อย
ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อปรับเกรดวัชพืชบริเวณ
ไหล่ทางให้เรียบร้อย
ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,000 ตร.ม.
(รายละเอียด
เส้นทางตามการ
สารวจของ อบต.)
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,000 ตร.ม.
(รายละเอียด
เส้นทางตามการ
สารวจของ อบต.)
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,000 ตร.ม.
(รายละเอียด
เส้นทางตามการ
สารวจของ อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
2560:100,000
ผู้สัญจรไปมา
2559:100,000
มีความพึง
2558:100,000
พอใจมาก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
2560:100,000
ผู้สัญจรไปมา
2559:100,000
มีความพึง
2558:100,000
พอใจมาก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
2560:100,000
ผู้สัญจรไปมา
2559:100,000
มีความพึง
2558:100,000
พอใจมาก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-85รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

33

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้าน
อีปาด หมู่ที่ 1

เพื่อให้มีทางน้าไหลได้
สะดวกลดปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 4 จุด
ความยาวรวม
279.00 ม.

34

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้าน
ทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

เพื่อให้มีทางน้าไหลได้
สะดวกลดปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 7 จุด
ความยาวรวม
500.00 ม.

35

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5

เพื่อให้มีทางน้าไหลได้
สะดวกลดปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 5 จุด
ความยาวรวม
434.40 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

279,500 279,500 279,500 279,500 ร้อยละ 80
2560:298,700
ประชาชนมี
2559:320,000
ความพึง
พอใจมาก
517,200 517,200 517,200 517,200 ร้อยละ 80
2560:297,000
ประชาชนมี
2559:320,000
ความพึง
พอใจมาก
465,100 465,100 465,100 465,100 ร้อยละ 80
2560:511,800
ประชาชนมี
2559:320,000
ความพึง
พอใจมาก

น้าไหลสะดวกขึ้น
ปัญหาน้าท่วมขัง
ลดลง

กองช่าง

น้าไหลสะดวกขึ้น
ปัญหาน้าท่วมขัง
ลดลง

กองช่าง

น้าไหลสะดวกขึ้น
ปัญหาน้าท่วมขัง
ลดลง

กองช่าง

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-86รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

36

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อม เพื่อให้มีทางน้าไหลได้
ฝาปิดตะแกรง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 สะดวกลดปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 2 จุด
ความยาวรวม
23.00 ม.

37

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อม เพื่อให้มีทางน้าไหลได้
ฝาปิดตะแกรง บ้านหนองไฮ หมู่ที่
สะดวกลดปัญหาน้าท่วมขัง
3,5

จานวน 15 จุด
ความยาวรวม
158.50 ม.

38

โครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็ก เพื่อทาฝาตะแกรงปิดราง
รางระบายน้า บ้านหนองไฮ หมู่ที่
รายบายน้าข้างถนนทาให้
3,5
ประชาชนที่สัญจรไปมาบน
ท้องถนนได้รับความ
ปลอดภัย

ขนาดความยาวรวม
243.70 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

67,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก
515,500 515,500 515,000 515,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก
359,100 359,100 359,100 359,100 ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก

น้าไหลสะดวกขึ้น
ปัญหาน้าท่วมขัง
ลดลง

กองช่าง

น้าไหลสะดวกขึ้น
ปัญหาน้าท่วมขัง
ลดลง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตเพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

67,000

67,000

67,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-87รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สถานที่ก่อสร้าง
คลองห้วยคา
ขนาด 1.20*1.20
จานวน 2 ช่อง
ขนาดความยาว
10.50 ม. กว้าง
ปริมาณน้าไหล
0.40 ม. ลึก
ปริมาณน้าไหล
0.60 ม.
เพื่อให้มีทางน้าไหลได้
จานวน 6 จุด
สะดวกลดปัญหาผิวถนน
จุดที่ 1 ถนนสาย
ชารุด ถนนขาด จากกรณีน้า อีปาด – หนองยาง
ไหลผ่านในฤดูฝนการสัญจร บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
ไปสะดวกและปลอดภัย
ขนาดท่อที่ปริมาณ
น้าไหล 0.60 ม.
ความยาว 8.00 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

39

โครงการก่อสร้างประตูน้า บ้านหนอง เพื่อกักเก็บน้าในฤดูแล้ง
ไฮ หมู่ที่ 3,5

82,600

82,600

82,600

82,600 ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก

ปัญหาการขาด
แคลนน้าลดลง

กองช่าง

40

โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

37,300

37,300

37,300

37,300 ร้อยละ 70
ของผู้ใช้ถนน
มีความพึง
พอใจมาก

สามารถลดปัญหา
ผิวถนนชารุดถนน
ขาดได้เป็นอย่างดี

กองช่าง

-88รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จุดที่ 2,3 ถนนสาย
อีปาด – หนองแต้
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
ขนาดท่อที่ปริมาณน้า
ไหล 0.60 ม. ความ
ยาว 12.00 ม.
จุดที่ 4 ถนนสายทุ่ง
มั่ง – หนองอีหีน บ้าน
ทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4
ขนาดท่อที่ปริมาณน้า
ไหล 0.60 ม. ความ
ยาว 6.00 ม.
จุดที่ 5,6 ถนนสาย
ทุ่งมั่ง – หนองแวง
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4
ขนาดท่อที่ปริมาณน้า
ไหล 0.60 ม. ความ
ยาว 12.00 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-89รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่
41

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านอีปาด หมู่ที่
1

เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นที่บ้านอีปาด หมู่ที่
1 มีไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง
และลดภาระค่าใช้จ่าย
42 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อให้เกษตรกรใน
อาเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขต พื้นที่บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 มีไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
2,4
การเกษตรอย่างทั่วถึง
และลดภาระค่าใช้จ่าย
43 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อให้เกษตรกรใน
อาเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขต พื้นที่บ้านหนองไฮ หมู่
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองไฮ
ที่ 3,5 มีไฟฟ้าเพื่อใช้
หมู่ที่ 3,5
ในการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย
รวม
43 โครงการ
-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร
จานวน 1 สาย

500,000
2560:500,000
2559:500,000
2558:333,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 90
ผู้ใช้ไฟฟ้ามี
ความพึง
พอใจมาก

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนในการ
ผลิตได้

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร
จานวน 1 สาย

500,000
2560:500,000
2559:500,000
2558:333,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 90
ผู้ใช้ไฟฟ้ามี
ความพึง
พอใจมาก

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนในการ
ผลิตได้

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร
จานวน 1 สาย

500,000
2560:500,000
2559:500,000
2558:333,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 90
ผู้ใช้ไฟฟ้ามี
ความพึง
พอใจมาก

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนในการ
ผลิตได้

กองช่าง

9,470,500

9,470,500

9,470,500

-

9,470,500

-

-

-

-90รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน

2

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่ม เพื่อฝึกอาชีพให้กับ
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไปที่มีความ
สนใจ

รวม

2 โครงการ

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี
แหล่งเงินทุนในการกู้ยืม

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวน 6 กลุ่ม

จานวน 50 คน

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80
2560:500,000
กลุ่มอาชีพมี
2559:500,000
ความพึง
2558:500,000
พอใจมาก
25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80
2560:35,000
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจมาก
525,000 525,000 525,000 525,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุ่มอาชีพมีแหล่ง
กู้ยืมปลอดดอกเบี้ย
ลดภาระค่าใช้จ่าย

สานักงานปลัด
กองคลัง

ผู้เข้าอบรมสามารถ
น าความรู้ ที่ ได้ ไ ป
ประกอบอาชีพเสริม
ได้
-

สานักงานปลัด
กองคลัง
-

-91รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้า
สาธารณะ (สระคูบา)

เพื่อให้สระน้าสาธารณะ
ได้รับการปรับปรุง
ป้องกันตินทรุดตัว

รวม

1 โครงการ

-

จานวน 1 จุด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 20
2560:100,000
ของสระน้าที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
100,000 100,000 100,000 100,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ภูมิทัศน์รอบสระ
สวยงามเป็น
ระเบียบ
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-

-92รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
พัฒนาหมู่บ้าน
จานวน 5 หมู่

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายใน
เขตตาบลอีปาด

เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด
สวยงาม เป็นระเบียบ

2

โครงการ มองไป ไร้ขยะ

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน จานวน 300 คน
รู้จักการจัดการขยะให้ถูกวิธี และ
ร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนให้สะอาดน่าอยู่

20,000

20,000

20,000

3

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาบล
อีปาด

30,000

30,000

30,000

รวม

3 โครงการ

เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็น
ระเบียบภายในชุมชน ทาให้ผู้ที่
สัญจรไป-มา สะดวกต่อการ
เดินทาง
-

65,000

65,000

65,000

ติดตั้งป้ายบอกทาง
ป้ายคุ้ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ประมาณ 20 ป้าย
-

15,000 15,000
2560:15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

15,000

ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมมี
ความพึง
พอใจ
20,000 ร้อยละ 80
ประชาชนพึง
พอใจมาก

30,000 ร้อยละ 70
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก
65,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร่องระบายน้าได้รับ
การพัฒนา หมู่บ้าน
สะอาดลดการเกิด
โรคติดต่อ
ชุมชนสะอาด
ประชาชนมี
จิตสานึกที่ดีในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน
ชุมชนเป็นระเบียบ
สวยงาม การสัญจร
ไป-มาได้รับความ
สะดวกมากขึ้น
-

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

กองช่าง

-

แบบ ผ.01

-93รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณะสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

2

โครงการรณรงค์ แ ละป้ อ งกั น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก

3

เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาด

โครงการส่งเสริมการออกกาลัง เพื่ อ จัด ซื้ อเครื่อ งออกก าลั งกาย
กาย
ให้กับประชาชนได้ออกกาลังกาย
ท าให้ มี สุ ข ภาพดี ขึ้ น มี กิ จ กรรม
ด้านสุข ภาพร่วมกั น ระหว่ างคน
ในชุมชน
รวม
3 โครงการ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดซื้อวัคซีน ยา
คุมกาเนิด พร้อม
อุปกรณ์ประมาณ
500 ชุด
รณรงค์อย่างน้อย 1
ครั้ง และจัดซื้อ
ทรายอะเบท น้ายา
พ่นหมอกควัน
จัดซื้อเครื่องออกกาลัง
กายจานวน 5 ชุด
สถานที่ติดตั้งบ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
20,000
2560:20,000

20,000

20,000

80,000
2560:80,000

80,000

80,000

51,000

51,000

51,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 ร้อยละ 80
ของสุนัขและ
แมวที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน
80,000 โรคไข้เลือด
ออกลดลง
ร้อยละ 70
51,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มาก

151,000 515,000 151,000 151,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในเขตตาบลอี
ปาด

สานักงานปลัด

ไข้เลือดออกลดลง
ลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการรักษา
พยาบาล
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาล

สานักงานปลัด

-

-

สานักงานปลัด

-94รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.2 แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการ การส่งเสริมและพัฒนาสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

2

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตาบลอีปาด

3

4

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

20,000
2559:20,000

20,000

20,000

จานวน 50 คน

20,000
2560:30,000

20,000

20,000

โครงการส่งเสริม สุขภาพจิต สุขภาพ เพื่อให้เด็กในวัยเรียนมี
กาย ของเด็กวัยเรียน
สุขภาพจิต สุขภาพกายทีดี
ส่งผลดีการการพัฒนาตนเอง

จานวน 132 คน

70,000

70,000

70,000

โครงการเข้าค่ายเยาวชนวัยใส
ห่างไกลยาเสพติด

เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ได้มี
ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
สามารถครองตนได้เป็นอย่างดี
ในทุก ๆ ด้าน

จานวน 100 คน

-

-

4 โครงการ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น

จานวน 50 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าอบรมมี
ความพึง
พอใจมาก
20,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าอบรมมี
ความพึง
พอใจมาก
70,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าอบรมมี
ความพึง
พอใจมาก

สตรีในเขตตาบลอี
ปาดมีทักษะการ
ดาเนินชีวิตที่ดีขึ้น

สานักงานปลัด

ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
ขึ้น ทั้งทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจ

สานักงานปลัด

เด็กวัยเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจที่
ดี ส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเอง และ
การเรียนที่ดี
เยาวชนสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างมี
ความสุขใน
สถานการณ์ปัจจุบัน

สานักงานปลัด

-

-

2564
(บาท)

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80
2560:180,000
ผู้เข้าร่วม
2559:160,000
กิจกรรมมี
2558:160,000
ความพึง
พอใจมาก
310,000 310,000 310,000 310,000
-

สานักงานปลัด

-95รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสงเคราะห์สวัสดิภาพผู้พิการ

เพื่อให้ผู้พิการได้รับการเอาใจ
ใส่จากสังคม และมีความสุข

2

โครงการกาลังใจนี้แด่ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์รู้สึกมี
กาลังใจและไม่คิดว่าถูกทอดทิ้ง
จากสังคม

3

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เดือนร้อนของประชาชนใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัย
พิบัติต่าง ๆ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับการ
เอดส์
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพไว้ใช้จ่าย
ในชีวิตประจาวัน

4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

จานวน 10 คน

5,000
2560: 12,500

5,000

5,000

จานวน 3 คน

3,000
2560:3,000

3,000

3,000

ตลอดปีงบ
ประมาณ
จานวน 3 คน

100,000

18,000
2560:18,000
2559:18,000
2558:18,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000 ร้อยละ 70
ผู้พิการมี
ความพึง
พอใจมาก

3,000 ร้อยละ 70
ผู้ป่วยเอดส์มี
ความพึง
พอใจมาก
100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก
18,000 18,000 18,000 ร้อยละ 90
ผู้ติดเชื้อเอดส์
มีความพึง
พอใจมาก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้พิการมีความสุข
ทางด้านจิตใจส่งผล
ต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวันที่ดี
ขึ้น
ผู้ป่วยเอดส์มีความ
เป็นอยู่ทีดีขึ้น มี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น

สานักงานปลัด

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

สานักงานปลัด

ผู้ติดเชื้อเอดส์มีขวัญ
และกาลังใจในการ
ดาเนินชีวิต

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-96รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่
5

6

รวม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ

เพื่อให้คนพิการหรือ
ทุพพลภาพได้รับ
สวัสดิการทางสังคมที่
ดี
โครงการสร้างหลั ก ประกั นด้ านราย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
ได้แก่ผู้สูงอายุ
หลักประกันด้าน
รายได้
6 โครงการ

-

จานวน 86 คน

จานวน 603 คน

-

2561
(บาท)
835,200
2560:729,600
2559:777,600
2558:402,000
4,856,400
2560:4,626,000
2559:4,506,000
2558:4,246,800
5,817,600

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
835,200

835,200

4,856,400

4,856,400

5,817,600

5,817,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

835,200 ร้อยละ 90
ผู้พิการมี
ความพึง
พอใจมาก
4,856,400 ร้อยละ 90
ผู้สูงอายุมี
ความพึง
พอใจมาก
5,817,600
-

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพที
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สานักงานปลัด

-

-

2564
(บาท)

สานักงานปลัด

-97รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ถนนและจัดตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สัญจรไปมาในช่วงเทศกาล ประมาณ 150
ต่าง ๆ
คน
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
45,000
2560:45,000
2559:50,000
2558:100,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

45,000 ร้อยละ 70
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจมาก
45,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
เพิ่มขึ้น ลดการเกิด
อุบัติเหตุในเขต
อบต.อีปาด
-

สานักงานปลัด

-

-98รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562 2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
(อีปาดเกมส์)

เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพ
ติด ทาให้เกิดความสามัคคี
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ระหว่างชุมชน เป็นการ
เสริมสร้างสุขภาพโดยใช้กีฬา

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ
ประมาณ 200
คน

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 70
2560:120,000
ประชาชนมี
2559:120,000
ความพึง
2558:120,000
พอใจมาก

2

โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งาม และสร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับผู้สูงอายุ

ประชาชนทั่วไป
และผู้สูงอายุ
ประมาณ 300
คน

10,000
2560:10,000
2559:60,000
2558:100,000

3

โครงการทานุบารุงส่งเสริมวันสาคัญ
ทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมให้
คงอยู่

จานวนไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง/ปี

10,000
2560:10,000
2559:30,000
2558:50,000

รวม

3 โครงการ

-

-

140,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 70
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจมาก
10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจมาก
140,000 140,000 140,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปัญหายาเสพติด
ลดลง ประชาชนมี
ความสามัคคีเป็นน้า
หนึ่งใจเดียวกัน
ระหว่างชุมชน และ
มีสุขภาพที่ดีขึ้น
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี
ไทย และผู้สูงอายุ
ได้รับความสุขทาง
จิตใจ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม
ของชุมชน

สานักงานปลัด

-

-

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-99รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่
1

รวม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562 2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
โครงการจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์

1 โครงการ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรัก
การอ่าน และได้รับรู้ข่าวสารที่
เป็นประโยชน์

-

จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์
รายวัน วันละ 6
ฉบับตลอดทั้งปี
จานวน 2,190
ฉบับ
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

21,900
2560:21,900

21,900

21,900

21,900 ร้อยละ 70
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก

21,900

21,900

21,900

21,900

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีนิสัยรัก
การอ่าน และได้
รับรู้ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง

สานักงานปลัด

-

-

-100รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
5.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562 2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)

1

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหาร
จานวน 254 คน
เสริม (นม) ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย

2

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
อีปาด

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสารอาหาร จานวน 22 คน
ที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย

3

ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มี
ความเหมาะสมตามวัยในทุก ๆ
ด้าน

จานวน 22 คน

4

ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา

จานวน 1 ครั้ง

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

486,720 486,720 486,720 486,720 ร้อยละ 90
2560:434,280
เด็กไม่เป็น
โรคขาด
สารอาหาร
107,800 107,800 107,800 107,800 ร้อยละ 90
2560:92000
เด็กไมเป็น
โรคขาด
สารอาหาร
37,400 37,400 37,400 37,400 ร้อยละ 90
เด็กมีพัฒนา
การดี
เหมาะสม
ตามวัย
4,000
4,000
4,000 4,000 ร้อยละ 90
เด็กมีพัฒนา
การที่ดี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงมีพัฒนา
การที่ดีตามวัย
เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงมีพัฒนา
การที่ดีตามวัย
เด็กมีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย

สานักงานปลัด

การศึกษาของ
ท้องถิ่นมีคุณภาพ

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-101รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
5.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562 2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)

5

โครงการอบรมผู้ปกคอรงเด็กเล็ก
อนุบาล 3 ขวบ ในการดูแลบุตร
หลานในช่วงวัยเรียน

6

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

7

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนภายในเขตตาบลอีปาด

8

โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด

รวม

8 โครงการ

เพื่อให้ผู้ปกครองรู้จักดูแลบุตร
หลานและส่งเสริมพัฒนาการ
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน มีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัยในทุกด้าน
เพื่อป้องกันความร้อนจาก
แสงแดดในขณะที่เด็ก ๆใช้
สนามเด็กเล่นในการส่งเสริม
พัฒนาการต่าง ๆ
-

จานวน 22 คน

15,000
2560:13,000

15,000

15,000

จานวน 300
คน

50,000
2560:50,000
2559:100,000

50,000

50,000

จานวน 62 คน

15,000
2560:13,000

15,000

15,000

74,000

74,000

74,000

จานวน 1 หลัง
ขนาดกว้าง 7.00
ม. ยาว 8.00 ม.

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

15,000 ร้อยละ 70
ผู้เข้าอบรมมี
ความพึง
พอใจมาก
50,000 ร้อยละ 70
ผู้เข้าร่วมงาน
มีความพึง
พอใจมาก
15,000 ร้อยละ 70
ของเด็กเล็ก
ได้รับความ
สนุกสนาน
74,000 ร้อยละ 90
ผู้ปกครองมี
ความพึง
พอใจมาก

789,920 789,920 789,920 789,920

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างถูกวิธี
และมีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย
เด็ก ๆ ได้รับความ
สนุกสนาน ส่งผลให้
พัฒนาการดี
เหมาะสมตามวัย
เด็ก ๆ มีความสุข
สนุกสนาน มี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย
เด็ก ๆ ได้รับความ
สนุกสนานอย่าง
เต็มที่ในการละเล่น
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย
-

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-

-102รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่
1

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562 2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการ
ประชาชน

2

โครงการจัดทา เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

3

โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว

รวม

3 โครงการ

เพื่อให้บริการประชาชนนอก
สถานที่ และดาเนินโครงการ
ต่าง ๆ ที่จัดนอกสถานที่ เช่น
การจ่ายเบี้ยยังชีพ การรับ
ชาระภาษี และอื่น ๆ
เพื่อให้ อบต.อีปาดมีแผน
พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากความ
ต้องการของประชาชนและ
นามาจัดทางบประมาณได้
อย่างมีคุณภาพ

ดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
อย่างน้อยปีละ
12 ครั้ง

10,000
2560:20,000
2559:25,000
2558:25,000

10,000

10,000

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นดาเนิน
การแล้วเสร็จ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

10,000
2560:10,000

10,000

10,000

เพื่อทาการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน

หอกระจายข่าว
จานวน 5 ตัว

50,000

50,000

50,000

70,000

70,000

70,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000 ร้อยละ 80
ผู้ได้รับ
บริการมี
ความพึง
พอใจมาก
10,000 ร้อยละ 70
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจต่อ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
50,000 ร้อยละ 80
ของหอ
กระจายข่าว
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้
งานได้
ตามปกติ
70,000
-

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
รับบริการ

สานักงานปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.อีปาด
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่

สานักงานปลัด

ประชาชนได้รับรับรู้
ข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ทาง
หอกระจายข่าว
อย่างต่อเนื่อง

สานักงานปลัด

-

-

-103รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่
1

2

3

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562 2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
โครงการประเมินองค์กร

เพื่อเป็นการประเมิน
ประชาชนมีความ
ประสิทธิภาพการให้บริหาร
พึงพอใจในการ
การปฏิบัติงานของ อบต.อีปาด บริหารจัดการ
ชอง อบต.ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีได้
ทะเบียนทรัพย์สิน
จัดเก็บภาษี
ร้อยละ 80 ตาม
ระยะเวลาที่
กาหนดของ
ระเบียบ
โครงการดูแลเว็บไซต์ของสานัก งาน เพื่อปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ ปรับปรุงเว็บไซต์
อบต.
อบต.ให้ทันสมัย
ปีละ 1 ครั้ง

25,000
2560:20,000
2559:20,000
2558:20,000

25,000

25,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

25,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
2560:200,000
ของการ
2559:200,000
จัดเก็บภาษี
ได้สาเร็จ
7,000
2560:10,000
2559:10,000
2558:10,000

7,000

7,000

7,000 ร้อยละ 80
ผู้ใช้บริการ
มีความพึง
พอใจมาก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.อีปาดมีข้อมูล
ที่สาคัญที่จะนามา
ปรับปรุงแก้ไขใน
การบริหารจัดการ
ให้ดีขึ้น
การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

สานักงานปลัด

เว็บไซต์ได้รับการ
ปรับปรุงทันสมัยอยู่
เสมอ

สานักงานปลัด

กองคลัง

-104รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่
4

5

6

รวม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562 2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)
โครงการอบรมทัศนะศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง
โครงการส่งเสริมจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
อบรมและศึกษาดูงานและ
นามาพัฒนาหน่วยงานให้ดี
ยิง่ ขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสานึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรทุกระดับ

จานวน 36 คน

โครงการการเลือกตั้ง

เพื่อให้มีคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอีปาดในการ
บริหารงานภายในองค์กร

จานวน 14 คน

6 โครงการ

-

จานวน 36 คน

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90
2560:200,000
ผู้เข้าอบรมมี
2559:200,000
ความพึง
2558:200,000
พอใจมาก
27,000
2560:27,000

27,ฐ000

27,000

27,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจมาก
300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 95
ของการ
ดาเนินการ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กฎหมาย
659,000 659,000 659,000 659,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้าอบรมมีความ
พร้อมทั้งด้าน
ความรู้
ความสามารถที่จะ
นามาพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากรมีจิตสานึก
ที่ดีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่

สานักงานปลัด

มีคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.
อีปาด บริหารงาน
ภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิ์ภาพมาก
ยิ่งขึ้น
-

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-

-105รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.1 แผนงานงบกลาง
ที่
1

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มี
สุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ
1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนที่
เจ็บป่วยลดลง
ร้อยละ 2
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
60,000
2560:60,000
2559:60,000
2558:50,000
60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,000 ร้อยละ 2
ของ
ประชาชน
ที่เจ็บป่วย
ลดลง
60,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษา

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลอีปาด

-

-

-106รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
กันทรารมย์

2

อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ

เพื่อให้การดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระดับอาเภอมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
-

รวม

2 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวน 1
โครงการ
จานวน 1
โครงการ
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
30,000
2560:30,000
2559:30,000
2558:30,000
5,000
2560:10,000
2559:5,000
2558:10,000
35,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

30,000

30,000 อุดหนุน
โครงการได้
ร้อยละร้อย

ปัญหายาเสพติด
ลดลง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอกันทรารมย์

5,000

5,000

5,000 อุดหนุน
โครงการได้
ร้อยละร้อย

ปัญหายาเสพติด
ลดลง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดศรีสสะเกษ

35,000

35,000

35,000

-

-

-

-107รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่
1

รวม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
กันทรารมย์เพื่อจ่ายอุดหนุนงาน
กาชาดและปีใหม่
1 โครงการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน 1
โครงการ

7,000
2560:7,000
2559:7,000
2558:7,000

7,000

7,000

7,000 อุดหนุน
โครงการได้
ร้อยละร้อย

-

7,000

7,000

7,000

7,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดงานการชาด
ระดับจังหวัด
สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี
-

จังหวัดศรีสะเกษ

-

-108รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนสาหรับอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

รวม

1 โครงการ

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์และ
เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย

จานวน 232 คน

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

928,000 928,000 928,000 928,000 ร้อยละ 90
2560: 908,000
นักเรียนไม่
พบปัญหา
การขาด
สารอาหาร
928,000 928,000 928,000 928,000
-

.

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงมี
พัฒนาการที่ดีตาม
วัย

สานักงานปลัด

-

-

-109รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่
1

2

รวม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562 2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอาเภอ

เพื่อเป็นการสนับสนุน
งบประมาณในการบริหาร
จัดการภายในศูนย์ฯ

จานวน 1 ครั้ง

20,000
2560:20,000
2559:20,000
2558:20,000

20,000

20,000

20,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารได้รับ
การอุดหนุน
ร้อยละร้อย

อุดหนุนอาเภอกันทรารมย์สาหรับจัด
งานรัฐพิธีและราชพิธี

เพื่ออุดหนุนอาเภอกันทรารมย์
ในการเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีที่
สาคัญต่าง ๆ ให้คระผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
-

ดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
อย่างน้อยปีละ 3
ครั้ง

20,000
2560:10,000
2559:7,000
2558:7,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจมาก

40,000

40,000

40,000

40,000

2 โครงการ

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.อีปาดมี
สถานที่กลางในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอาเภอ
บุคลากร อบต.
อีปาด ได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

อบต.ดูน

อาเภอกันทรารมย์

-

-

-110รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
หนองไฮ – บ้านหนองน้าเต้า

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาดความยาว
1.000 กม.
กว้าง 5.00 ม.

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1. ร้อยละ
2559:2,000,000
ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2. ร้อยละ
ของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ
1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สะดวกในการ
คมนาคม
2. การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง/องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ

-

-

-111รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

แบบ ผ.06

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตทีดี

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561 2562 2563 2564
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน

เพื่อให้การบริการประชาชน
มีความสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

ตลอดปีงบประมาณ

-

-

-

-

2

โครงการ อบต.ยิ้ม

เพื่อสร้างความประทับใจแก่
ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ

ตลอดปีงบประมาณ

-

-

-

-

3

โครงการ อบต.อีปาด เต็มใจให้บริการ
ประชาชน

ตลอดปีงบประมาณ

-

-

-

-

4

โครงการอบต.อีปาดร่วมใจลดการใช้พลังงาน

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
ไม่เลือกปฏิบัติ ในการบริการ
ประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง มีจิตสานึกที่ดี
ในการช่วยกันประหยัด
พลังงาน
-

ตลอดปีงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

4 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มาก
ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึงพอ
มาก
ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มาก

ประชาชนได้รับการ
บริการที่รวดเร็ว

สานักงานปลัด

ประชาชนรู้สึกดีทุก
ครั้งเมื่อมารับการ
บริการจาก อบต.อี
ปาด
ประชาชนได้รับการ
บริการที่ดี รวดเร็ว
และทั่วถึง

สานักงานปลัด

ปริมาณการใช้
ไฟเพิ่มขึ้นไม่
เกินร้อยละ 5
จาก
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
-

อบต.อีปาด ประหยัด
พลังงานมากขึ้น

สานักงานปลัด

-

-

สานักงานปลัด

แบบ ผ.07

-73บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.4 แผนงานการักษาความสงบภายใน
รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.3 แผนงานการศึกษา
รวม
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหารการจัดการที่ดี
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

43
43

9,470,500
9,470,500

43
43

9,470,500
9,470,500

43
43

9,470,500
9,470,500

43
43

9,470,500
9,470,500

2
2

525,000
525,000

2
2

525,000
525,000

2
2

525,000
525,000

2
2

1
3
4

100,000
65,000
165,000

1
3
4

100,000
65,000
165,000

1
3
4

100,000
65,000
165,000

3
4
6
1
14

151,000
310,000
5,817,600
45,000
6,323,600

3
4
6
1
14

151,000
310,000
5,817,600
45,000
6,323,600

3
4
6
1
14

3
1
8
12

140,000
21,900
789,920
951,820

3
1
8
12

140,000
21,900
789,920
951,820

3
6
9
84

70,000
659,000
729,900
18,165,820

3
6
9
84

70,000
659,000
729,900
18,165,820

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
172
172

37,882,000
37,882,000

525,000
525,000

8
8

2,100,000
2,100,000

1
3
4

100,000
65,000
165,000

4
12
16

400,000
260,000
660,000

151,000
310,000
5,817,600
45,000
6,323,600

3
4
6
1
14

151,000
310,000
5,817,600
45,000
6,323,600

12
16
24
4
56

604,000
1,240,000
23,270,400
180,000
25,294,400

3
1
8
12

140,000
21,900
789,920
951,820

3
1
8
12

140,000
21,900
789,920
951,820

12
4
32
48

560,000
87,600
3,159,680
3,807,280

3
6
9
84

70,000
659,000
729,900
18,165,820

3
6
9
84

70,000
659,000
729,900
18,165,820

12
24
36
336

280,000
2,636,000
2,919,600
72,663,280

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)

2

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(ตู้เก็บเอกสาร)

3

บริหารงานทั่วไป

ค่ารุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(เครื่องสารองไฟฟ้า)

รวม

-112บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
ครุภัณฑ์)
(บาท)
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้งานในสานักงาน
ปลัด (รายละเอียด
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
เพื่อความเป็น
ตู้เก็บเอกสารจานวน
ระเบียบและง่าย 10 ตัว เพื่อใช้เก็บ
ต่อการค้นหา
เอกสารในสานักงาน
ให้มีความเป็นระเบียบ
ง่ายต่อการค้นหา
เพื่อป้องกันการ
เครื่องสารองไฟฟ้า
เกิดการชารุด
ขนาด 800 VA
เสียหายของเครื่อง จานวน 7 ตัว เพื่อใช้
คอมพิวเตอร์ขณะ กับคอมพิวเตอร์สานัก
ไฟฟ้าดับ
งาน (รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
และราคากลาง
กระทรวง ICT)

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

21,000

21,000

21,000

21,000

สานักงาน
ปลัด

40,000
2560:22,900

40,000

40,000

40,000

สานักงาน
ปลัด

22,400
2560:16,000

22,400

22,400

22,400

สานักงาน
ปลัด

83,400

83,400

83,400

83,400

-

-113บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ที่

แผนงาน
สาธารณสุข

1

1

การรักษาความสงบ
ภายใน

การรักษาความสงบ
ภายใน

2
3

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
(เครื่องออกกาลัง
กาย)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ของคนในชุมชน
และให้ชุมชนมี
กิจกรรมร่วมกัน

รวม
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อความ
วิทยุ (กล้องโทรทัศน์ ปลอดภัยในชีวิต
วงจรปิด)
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ตาบลอีปาด
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ เพื่อบริการ
และขนส่ง
ประชาชนที่ได้รบั
( รถพยาบาล
ความเดือดร้อน
ฉุกเฉิน)
จากเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ

รักษาความสงบภายใน ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
(รถยนต์บรรทุกน้า
ดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์)
รวม

เพื่อบริการ
ประชาชนกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
เช่น อัคคีภัย หรือ
ภัยแล้งเป็นต้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องออกกาลังกายจานวน 5
เครื่องเพื่อติดตั้งที่ลานกีฬา
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 3 ตัว เพื่อใช้ติดตั้ง
ภายในเขตชุมชน
(รายละเอียดตามมาตรฐาน
และราคากลางกระทรวง ICT)
รถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ) จานวน 1 คัน
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์) เพื่อ
ให้บริการประชาชนในเขต
ตาบลอีปาด
รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์ ขนาด 6
ล้อ 6 ตัน บรรจุน้า 6,000
ลิตร จานวน 1 คัน เพื่อ
ให้บริการประชาชนในเขต
ตาบลอีปาด

2561
(บาท)

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

51,000

81,000

51,000

51,000

สานักงาน
ปลัด

51,000
108,000

81,000
108,000

51,000
108,000

51,000
108,000

สานักงาน
ปลัด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

สานักงาน
ปลัด

-

2,200,000

2,200,000

2,200,000

สานักงาน
ปลัด

1,108,000

1,108,000

1,108,000

1,108,000

-

-114บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ที่

แผนงาน

1

เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ เพื่อบริการ
และขนส่ง
ประชาชนในด้าน
(รถบรรทุกขยะ)
การจัดการขยะ

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุกขยะจานวน 1 คัน
ขนาด 1 ตัน
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ )เพื่อ
ให้บริการประชาชนในเขต
ตาบลอีปาด

2561
(บาท)

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

900,000

900,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

900,000

กองช่าง

900,000

-

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผลแผน
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนิ นการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี
ของอค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี
ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยการจั ดท าแผนขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระะเบี ยบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตาม

-116และประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒ นาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและบาง
เรื่องอาจทาไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีควรพิจารณาใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาเป็น
กรอบในการจัดทาและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
***************************

