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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ฮองคํา หมูที่ 20 ถึง บาน
ทุงสวาง หมูที่ 18 ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก และ
ชวยลดฝุนละออง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 2,250 ตรม.ลูกรังไหล
ทางกวางเฉล่ีย 0.20 เมตร พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

1,386,000 
450 เมตร 
(เทศบาล) 

1,386,000 
450 เมตร 
(เทศบาล) 

462,000 
150 เมตร 
(เทศบาล) 

462,000 
150 เมตร 
(เทศบาล) 

462,000 
150 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
บานหนองแคนใหญ  หมูที่ 
12 ถึง โรงเรียนบานหนอง
แคน ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร  
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก ชวย
ลดฝุนละออง ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 27 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 108 ตรม.ลูกรังไหลทาง
กวางเฉล่ีย 0.20 เมตร พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
บานหนองโน  หมูที ่14 ถึง 
บานทุม  หมูที่ 8 ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เพื่อใหราษฎรใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก ชวย
ลดฝุนละออง ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 2,000 ตรม.ลูกรังไหล
ทางกวางเฉล่ีย 0.20 เมตร พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

1,385,200 
400 เมตร 
(เทศบาล) 

1,385,200 
400 เมตร 
(เทศบาล) 

692,6000 
200 เมตร 
(เทศบาล) 

346,300 
100 เมตร 
(เทศบาล) 

346,300 
100 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กวัดปา   
สุธรรมรังษี  ถึง บานหนอง
แคน หมูที่ 16 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร  
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หรือพื้นที ่
คอนกรีตไมนอยกวา 800.00 
ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.เมือง
จันทรกําหนด) 

486,000.00 
  160 เมตร 
   (เทศบาล) 

486,000.00 
    160 เมตร 
   (เทศบาล) 

486,000.00 
  160 เมตร 
   (เทศบาล) 

243,000.00 
    80 เมตร 
    (เทศบาล) 

243,000.00 
   80 เมตร 
   (เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานเมืองจันทร หมูที่ 2 
ตําบลเมืองจันทร  อาํเภอ
เมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก  
ฃนาดกวาง 5 เมตร ยาว  67.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางหลัง 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไมนอยกวา 
335.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทรกําหนด) 

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล)  

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล) 

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล) 

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล) 

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

6 โครงสรางการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็ก บาน 
หุงคํา หมูที่ 23 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร 
จังหวัดศรีสะเกษ      

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรีมสราง
เหล็กขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหลทางกวางเฉล่ีย 0.20 
เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 765.00 ตารางเมตร 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็ก บาน
หนองแคน หมู 16 ถึง  
สวนธรรม ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
160.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
ไหลทาง 0.20 เมตร หรือ มพีื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 800.00 
ตารางเมตร 

486,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

486,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

486,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

243,000.00 
80 เมตร 
เทศบาล 

243,000.00 
80 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็กสาย
บานขนวนสมบูรณ หมู 22 
ถึง คลองอีสานเขียน ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ  

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
550.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทรกําหนด) 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานหนองหวา หมูที่ 11 
ถึง โรงเรียนบานหนองแคน
ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
550.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทรกําหนด) 

986,000.00 
400 เมตร 
เทศบาล 

986,000.00 
400 เมตร 
เทศบาล 

986,000.00 
400 เมตร 
เทศบาล 

493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานหนองแคนนอย  
หมูที่ 4 ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทรกําหนด) 

- - - 246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
กลางคํา หมูที่ 17 ถึง รอบ
ปาชา บานเมืองจันทร  
หมูที่ 2 ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทรกําหนด) 

- - 493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานไผ
นอย หมูที ่24 ถึง หนองไม
คาน  ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทรกําหนด) 

- - 493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
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หนา 85 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานบก 
หมูที่ 1 ถึง บานทุงสวาง หมูที่ 
18 ตําบลเมืองจันทร อาํเภอ
เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 800.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบทต.เมืองจันทรกําหนด) 

- - 480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหุง
คํา หมูที่ 23  ถึง บานเมือง
จันทร หมูที่ 2 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 800.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบทต.เมืองจันทรกําหนด) 

- - 480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เก็บงา หมูที่ 10 (ตรงขาม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเก็บงา) 
 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
168.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 672.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบทต.เมืองจันทรกําหนด) 

490,000.00 
168 เมตร 
เทศบาล 

100,000.00 
68 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

- 246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุม 
หมูที่ 8  ถึง ทางหลวง
ชนบท 5049 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 1,600.00 
ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทรกําหนด) 

- - 493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร

ไปมา 
กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุง
สวาง หมูที่ 18  ถึง บาน
หนองหวา หมูที่ 11 ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 1,600.00 
ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทรกําหนด) 

- - 493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร

ไปมา 
กองชาง 

18 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟลท
ติก บานเมืองจันทร หมูที่ 2 
ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด  
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟลทติก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว  410.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก   
ไมนอยกวา 1,640.00 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเมืองจันทร
กําหนด 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและชวย
ลดฝุนละออง 

กองชาง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา  

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟลท
ติก บานโนนกลาง หมูที่ 3
ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด  
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟลทติก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว  410.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก   
ไมนอยกวา 1,640.00 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน

ละออง 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟลท
ติก บานกลางคํา หมูที ่17 
ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด  
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟลทติก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว  410.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก   
ไมนอยกวา 1,640.00 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน

ละออง 

กองชาง 

21 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟลท
ติก บานฮองคํา หมูที่ 20 
ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด  
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟลทติก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว  410.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก   
ไมนอยกวา 1,640.00 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน

ละออง 

กองชาง 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟลทติก บานทุง
สวาง หมูที่ 18 ถึง บานดู    
หมูที่ 18 ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด      
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎร
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟลทติก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  410.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก   
ไมนอยกวา 1,640.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เมืองจันทร 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน
ละออง 

กองชาง 

23 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟลทติก บานหนอง
แคน หมูที่ 16 ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎร
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปผิูวแอสฟลทติก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  435.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก   
ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เมืองจันทร 

- - 516,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

516,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

516,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน
ละออง 

กองชาง 

24 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟลทติก บานหนอง
แคนใหญ หมูที่ 12 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎร
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปผิูวแอสฟลทติก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  275.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก   
ไมนอยกวา 1,100.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

- - 329,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 

329,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 

329,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน

กองชาง 
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เมืองจันทร (จังหวัด) 
(กรมสงเสริมฯ) 

(จังหวัด) 
(กรมสงเสริมฯ) 

(จังหวัด) 
(กรมสงเสริมฯ) 

ละออง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟลทติก ทางหลวง 
3007 – บานมวงนอย หมูที ่19 
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎร
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟลทติก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก
ไมนอยกวา 4,360 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เมืองจันทร 

- - 1,297,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

1,297,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

1,297,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน
ละออง 

กองชาง 

26 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟลทติก บานเมือง
จันทร  หมูที ่2 ถึง บานไผ หมูที่ 
7 ถึง บานไผนอย หมูที ่24 
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง

เพื่อใหราษฎร
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปผิูวแอสฟลทติก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก
ไมนอยกวา 5,800 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

- - 1,692,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

1,692,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

1,692,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน

กองชาง 

หนา 88 
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จันทร จังหวัด ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       เมืองจันทร (กรมสงเสริมฯ) (กรมสงเสริมฯ) (กรมสงเสริมฯ) ละออง 
27 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

โดยปูผิวแอสฟลทติก บานเมือง
จันทร หมูที่ 2 ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎร
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟลทติก 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติก
ไมนอยกวา 3,900 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เมืองจันทร 

- - 1,142,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

1,142,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

1,142,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน
ละออง 

กองชาง 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย   
ปูผิวแอสฟลทติก บานทุม หมูที ่8 
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร 
จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปผิูว
แอสฟลทติก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 690.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติกไม
นอยกวา 2,760 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

- - 822,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

822,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

822,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและชวย
ลดฝุนละออง 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย   
ปูผิวแอสฟลทติก บานเก็บงา หมูที่ 
10 ตําบลเมืองจันทร อาํเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟลทติก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 630.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติกไม
นอยกวา 2,520 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

- - 725,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

725,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

725,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและชวย
ลดฝุนละออง 

กองชาง 

30 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย   
ปูผิวแอสฟลทติก ทางเขาโรงเรียน

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปผิูว
แอสฟลทติก ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

- - 733,000 
(เทศบาล) 

733,000 
(เทศบาล) 

733,000 
(เทศบาล) 

ระยะทาง
ในการ

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก

กองชาง 

หนา 89 
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เมืองจันทรวิทยาคม  สะดวก ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติกไม
นอยกวา 2,500 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

(อบจ.) 
(อําเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมสงเสริมฯ) 

กอสราง 
(เมตร) 

ในการสัญจร
ไปมาและชวย
ลดฝุนละออง 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานบก  หมูที่ 1 ถึง บานฮองคํา 
หมูที่ 20 ตําบลเมืองจันทร  อําเภอ
เมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 
1,224 เมตร ไหลทางลง
ลูกรังขางละ 1.00 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด 

2,689,617 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

2,689,617 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

2,689,617 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

2,689,617 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมสงเสริมฯ) 

2,689,617 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองแคน หมูที่ 16 ถึง สวนธรรม 
หมูที่ 16 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 830 
เมตร ไหลทางลงลูกรัง
ขางละ 1.00 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด 

1,823,842 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

1,823,842 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

1,823,842 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

1,823,842 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมสงเสริมฯ) 

1,823,842 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานเมืองจันทร หมูที่ 2 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัด       
ศรีสะเกษ ถึง บานเขวา หมูที่ 8 เขต
ตําบลหนองใหญ อําเภอเมืองจันทร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 
1,550 เมตร ไหลทางลง
ลูกรังขางละ 1.00 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทาง
หลวง) 

(กรมสงเสริมฯ) 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทาง
หลวง) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนองแคน หมู
ที่ 16 เสนบานหนองแคน หมู
ที่ 16 ถึง วัดปาสุธรรมรังษี  
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 950 เมตร ไหลทาง
ลงลูกรังขางละ 1.00 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด 

1,670,024 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

1,670,024 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

1,670,024 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

1,670,024 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมสงเสริมฯ) 

1,670,024 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน

ละออง 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก หมูที่ 5 
เสนจากสามแยกทางหลวง
ชนบท 3007 ไปทางทิศเหนือ
ของหมูบาน 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร ไหลทาง
ลงลูกรังขางละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด 

- 
 

- 
 

403,880 
(เทศบาล) 

 

403,880 
(เทศบาล) 

 

403,880 
(เทศบาล) 

 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน

ละออง 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานไผ หมูที่ 7 ถึง
บานประโดะ ตําบลปราสาท
อําเภอหวยทบัทัน จังหวัด 
ศรีสะเกษ        

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 2,000.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ ทต.เมืองจันทร
กําหนด) 

- - 462,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 
 

462,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 
 

462,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 
 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน

ละออง 

กองชาง 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโคก หมูที ่5 เสนทาง
ทิศตกบานโคกสายรอบหมูบาน 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 213 เมตร ไหล
ทางลงลูกรังขางละ 0.50 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด 

- - 374,028 
(เทศบาล) 

 

374,028 
(เทศบาล) 

 

374,028 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 8 ถึงถนนลาดยาง หนอง
ไมคาน ตําบลเมืองจันทร  อําเภอ
เมืองจันทร  จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร ไหล
ทางลงลูกรังขางละ 0.50 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด 

- - 548,750 
(เทศบาล) 

 

548,750 
(เทศบาล) 

 

548,750 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานทุงสวาง หมูที่ 18 ถึง 
บานฮองคํา หมูที่ 20 ตําบลเมือง
จันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 800 เมตร ไหล
ทางลงลูกรังขางละ 0.50 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด 

- - 1,406,336 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 

 

1,406,336 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 

 

1,406,336 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 

40. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเทคอนกรีตทับทางเขา 
บานมวงนอย หมูที ่19 ตําบลเมือง
จันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก และชวย
ลดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเทคอนกรีตทับ 
ขนาดยาว 50.00 เมตร กวาง 
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด 

- - 34,600 
(เทศบาล) 

- - ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

กองชาง 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
หนา 93  
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เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการกอสรางขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขา
โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม (ชวง
ท่ี 1) ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัดศรสีะเกษ 

เพ่ือให
ราษฎรใช
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กอสรางขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท้ัง 2 ขางๆละ  กวางเฉลี่ย 1.40 – 
2.10 เมตร ยาวเฉลี่ย 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด) 

- 100,000 
(เทศบาล) 

- - - ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และชวยลดฝุน

ละออง 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขา
โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม (ชวง
ท่ี 2) ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพ่ือให
ราษฎรใช
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กอสรางขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท้ัง 2 ขางๆละ  กวางเฉลี่ย 1.40 – 
2.10 เมตร ยาวเฉลี่ย 230 - 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
775.50 ตรม. (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

- - 483,000 
(เทศบาล) 

- - ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และชวยลดฝุน

ละออง 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก 
ทช.ศก.3007 – บานโนนสูง  
หมูท่ี 13 ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพ่ือให
ราษฎรใช
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กอสรางขยายถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
ท้ังสองขางๆละ กวาง 1.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 998.00 ตรม. (ตามแบบ
เทศบาลตาํบลเมืองจันทรกําหนด) 

- - 641,400 
(เทศบาล) 

641,400 
(เทศบาล) 

641,400 
(เทศบาล) 

ระยะทาง
ในการ
กอสราง 
(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และชวยลดฝุน

ละออง 

กองชาง 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 

หนา 94 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการกอสรางขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขา
โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม 
(ชวงที่ 3) ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทั้ง 2 ขางๆละ  กวางเฉล่ีย 1.80 – 
2.50 เมตร ยาวขางละ 190 - 190 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
817.00 ตรม. (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

- - 494,000 
(เทศบาล) 

494,000 
(เทศบาล) 

494,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอยตอบาน
หนองดุม – บานหนองแคนนอย 
หมูที่ 4 ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 
2 ขาง ขนาดกวางขางละ 1.00เมตร 
ยาว 308.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 0.20
เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 616.00 ตรม. (ตาม
แบบเทศบาลตําบลเมืองจันทร
กําหนด) 

- - 409,000 
(เทศบาล) 

409,000 
(เทศบาล) 

409,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 

45 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโนนสูง หมูที ่13 
ถึง บานหนองแคนนอย หมูที ่4 
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 8 
เมตร ยาว 2,943 เมตร ไหลทางลง
ลูกรังขางละ 1.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด 

- - 2,592,053 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

2,592,053 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

2,592,053 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

หนา 95 
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 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการกอสรางขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการถมดนิไหลทาง บาน
กลางคํา หมูที่ 17 ถึง บานเมอืงจนัทร หมู
ที่ 2ตําบลเมอืงจนัทร อําเภอเมอืงจนัทร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก  

กอสรางขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ
ถมดินไหลทาง ยาวขางละ 550.00 เมตร กวาง
ขางละ 1.00 เมตร สูงเฉล่ีย 1.10 เมตร 

- - 150,000 
(เทศบาล) 

 
 

150,000 
(เทศบาล) 

 
 

150,000 
(เทศบาล) 

 
 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางถนนดนิ โดยการถมดินคัน
ทาง บานอีงอย หมูที่ 6 ถึง บานมวงนอย 
หมูที่ 19 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จงัหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนนดนิโดยการถมดิน 
คันทาง พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 m. 
สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร กวาง 5.00 เมตร ไหลทาง
กวางเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 820 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจนัทรกําหนด 

- 
 

- 
 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดนิ บานโคก 
หมูที่ 5 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จงัหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางปรับปรุงถนนดิน ขนาดยาว 450.00 
เมตร กวาง 4.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลตําบลเมืองจนัทรกําหนด) 

  250,000 
(เทศบาล) 

 

250,000 
(เทศบาล) 

 

250,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

49 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดนิโดยลง
หินคลุก บานกลาง หมูที่ 15 ตาํบลเมอืง
จันทร อําเภอเมอืงจนัทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลเมอืงจนัทรกาํหนด) 

- 
 

- 
 

150,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

150,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 

150,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

50 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
สายรอบปาชุมชนบานหนองหวา หมูที่ 16 
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ขนาดยาว 
700.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.10 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลเมอืงจนัทรกาํหนด) 

- - 400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

หนา 96 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ
หลัก 

51 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
สายบานมวงนอย หมูที่ 19 ถึง หนอง
ไมคาน ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
ขนาดยาว 700.00 เมตร กวาง 4.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

- - 400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองชาง 

52 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
สายรอบปาชุมชนบานหนองหวา หมูที ่
16 ตําบลเมืองจันทร อาํเภอเมืองจันทร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
ขนาดยาว 700.00 เมตร กวาง 4.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

- - 400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองชาง 

53 โครงการปรับปรุงถนนดิน บานโคก  
หมูที่ 5 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางปรับปรุงถนนดิน ขนาดยาว 
450.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

- - 90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

- ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองชาง 

54 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
พรอมปรับเกล่ีย เสนจาก บานดู หมูที่ 
18 ถึง คลองอีสานเขียว ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมอืงจนัทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ีย ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด) 

150,000 
(เทศบาล) 

 

150,000 
(เทศบาล) 

 

150,000 
(เทศบาล) 

 

150,000 
(เทศบาล) 

 

150,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองชาง 

55 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
พรอมปรับเกล่ีย เสนจาก บานทุงสวาง 
หมูที่ 18 ถึง บานหนองหวา หมูที ่11 

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพรอมปรับ
เกล่ียขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด) 

- 
 

- 

 
100,000 
(เทศบาล) 

 

100,000 
(เทศบาล) 

 

100,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองชาง 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หนา 97 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

56 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดนิบานหนองเรือ 
หมูที่ 25 ถึง โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรสีะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางปรับปรุงถนนดิน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
850 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร(ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

- 
 

- 
 

190,000 
(เทศบาล) 

 

190,000 
(เทศบาล) 

 

190,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

57 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดนิโดยการลงหิน
คลุก บานเก็บงา หมูที่ 10 ถึง ปาชาตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมอืงจนัทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

- 
 

- 
 

190,000 
(เทศบาล) 

 

190,000 
(เทศบาล) 

 

190,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดนิโดยลงหินคลุก 
บานหนองแคน หมูที่ 16 ถึง โรงสูบน้ําบาน
หนองหวา หมูที่ 11ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางปรับปรุงถนนดิน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจนัทรกําหนด) 

- 
 

- 
 

280,000 
(เทศบาล) 

 

280,000 
(เทศบาล) 

 

280,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

59 โครงการกอสรางถนนดนิ โดยการถมดินคันทาง
พรอมวางทอระบายน้ํา เสน ถนน รพช. 3007 
ถึง หนองขาด ตําบลเมอืงจันทร อําเภอเมือง
จันทร จงัหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนนดนิโดยการถมดินคันทางพรอมวางทอ
ระบายน้ําขนาด  0.40 m สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร 
กวาง 5 เมตร ไหลทางกวางเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 
330 เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนดนิไมนอยกวา 1,650 
ตรม.(ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

- 
 

- 
 

250,000 
(เทศบาล) 

 

250,000 
(เทศบาล) 

 

250,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางถนนดนิ โดยการถมดินคันทาง 
เสน สามแยก ทช. ศก.3007 ถึง หนองขาด 
(ชวงที่ 2) ตําบลเมอืงจนัทร อําเภอเมอืงจนัทร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางถนนดนิโดยการถมดินคันทางพรอมวางทอ
ระบายน้ําขนาด  0.40 m สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร 
กวาง 5 เมตร ไหลทางกวางเฉล่ีย0.50 เมตร ยาว 
550 เมตร (ตามแบบ ทต.กําหนด) 

- 
 

- 
 

350,000 
(เทศบาล) 

 

350,000 
(เทศบาล) 

 

350,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

๖๑ โครงการสะพาน คสล.ขามหวยทับทัน บาน
หนองหวา ตําบลเมอืงจันทร ถึง บานหนองหมี/
บานกระออม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรนิทร 
พรอมกอสรางถนนลาดยาง 

เพ่ือใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก 

กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยทับทัน ขนาดความ
กวางของลําน้ํา 55.00 เมตร สะพานยาว 
100.00 เมตร กวาง 10.00 เมตร  (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจนัทรกําหนด) 

- - 15,000,000 
(เทศบาล) 

15,000,000 
(เทศบาล) 

15,000,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

(เมตร) 

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าเพื่อ
ครัวเรือน  

เพื่อใหราษฎรไดมี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

1.บานกลาง  หมูที่ 15 
2.บานหนองโน  หมูที่ 14 

- - 600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของราษฎร

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทุก

กองชาง 
(การไฟฟา
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3. บานงิ้ว  หมูที่ 9 
4. บานเก็บงา หมูที่ 10  ,5. หมูที่ 5 
6. หมูที ่25 ,7. หมูที่ 14 
8.หมูที่ 1 – หมูที่ 25 
(ตามประมาณการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ) 

มีไฟฟาใช ครัวเรือน สวน
ภูมิภาค) 

63 โครงการการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
แรงตํ่าเพื่อการเกษตร   
 

เพื่อใหมีไฟฟาใชเพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

1. บานบก  หมูที่ 1 
2. บานเมืองจันทร  หมู 2 
3. บานโคก  หมูที่ 5 
4. บานงิ้ว  หมูที่ 9 
5. บานเก็บงา  หมูที่ 10 
5. บานกลาง หมูที่ 15 
6. บานทุม หมูที่ 8 
7. บานหนองโน หมูที่ 14 
8. บานทุงสวาง หมูที ่18 
9. บานสวัสดี  หมูที่ 21 
10. บานหุงคํา หมูที ่23 
5. หมูที ่1 – หมูที่ 25 
(ตามประมาณการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ) 

- - 
 
 
 
 
 
 

 

900,000 
(เทศบาล) 

900,000 
(เทศบาล) 

900,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 80 
ของราษฎร
มีไฟฟาใช
เพื่อ
การเกษตร
อยาง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

 
 

กองชาง 
(การ
ไฟฟา
สวน

ภูมิภาค
) 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หนา 99 
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64 
 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน 
 

เพ่ือใหหมูบานมแีสงสวางอยาง
เพียงพอตอเนือ่ง 

1. บานหนองแคนนอย ม. 4  
2. บานเมืองจันทร หมูที่ 2 
3. บานอีงอย  หมูที่ 6 
4. บานกลางคํา หมูที่ 17 
5. บานเกบ็งา หมูที่ 10  
6. บานง้ิว หมูที ่9 
7. บานกลาง  หมูที่ 15 
8. บานหนองโน หมูที ่14 
9. บานโนนกลาง หมูที ่3 
10. บานทุงสวาง หมูที่ 18 
8. หมูที่ 1 – หมูที่ 25 

(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- 
 

- 
 

900,000 
(เทศบาล) 

900,000 
(เทศบาล) 

900,000 
(เทศบาล) 

1.จํานวนหมูบาน
ที่ติดตั้ง 
2.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

หมูบานมีแสงสวาง
อยางเพียงพอ
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

กองชาง 
(การไฟฟาสวน

ภูมิภาค) 

65 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ภายในเขตตําบล 

เพ่ือใหหมูบานภายในเขตตําบลมี
แสงสวางเพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ภายในเขตตําบลหมูที่ 1 – หมู
ที่ 25 (ตามประมาณการไฟฟา
สวนภูมิภาคฯ) 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 80 ของ
หมูบานมีแสงสวาง
เพียงพอ 

หมูบานมีแสงสวาง
อยางเพียงพอและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 
(การไฟฟาสวน

ภูมิภาค) 

66 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (ระบบโซลาเซล) 
ภายในตําบล 

เพ่ือใหหมูบานภายในเขตตําบลมี
แสงสวางเพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งโคมไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (ระบบโซลาเซล) 
ภายในตําบลเมืองจันทร 

- - 500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

จํานวนโคมไฟฟาที่
ติดตั้ง 

หมูบานมีแสงสวาง
อยางเพียงพอและมี
ความปลอดภัย 

กองชาง 

67 โครงการสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 
สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟเ บาน
หนองหวา หมูที่ 11 

เพ่ือเปนการลดตนทนุการใช
พลังงานสําหรับการทําการเกษตร
และชวยแกไขปญหาภัยแลง 

ติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย สถานีสูบน้ํา 
ดวยพลังงานไฟฟา  
บานหนองหวา หมูที ่11 

  900,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

900,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

900,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟาได
รอยละ 80 

ลดตนทนุการใช
พลังงานสําหรับการ
ทําการเกษตร ชวย
แกไขปญหาภัยแลง 

กองชาง 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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1 โครงการขุดลอกหนอง 
ไมคาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง                      
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

ขุดลอกหนองไมคาน ขนาด 
กวาง 42.00 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 6.00 เมตร 
(ตามแบบ เทศบาลกําหนด) 

- - 376,000 
(เทศบาล) 

376,000 
(เทศบาล) 

376,000 
(เทศบาล) 

ขนาดของ
หนองน้ําที่
ไดรับการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภยั
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง 
2.ราษฎรไดมีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

2 โครงการขุดลอกหนอง
ผือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง                      
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

ขุดลอกหนองไมคาน ขนาด 
กวาง 160.00 เมตร ยาว 
163 เมตร ลึก 6.00 เมตร 
(ตามแบบ เทศบาลกําหนด) 

- - 1,477,000 
(เทศบาล) 

1,477,000 
(เทศบาล) 

1,477,000 
(เทศบาล) 

ขนาดของ
หนองน้ําที่
ไดรับการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภยั
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง 
2.ราษฎรไดมีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

3 โครงการขุดลอกหนอง
แคนนอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง                      
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

ขุดลอกหนองไมคาน ขนาด 
กวาง 108.00 เมตร ยาว 
12600 เมตร ลึก 6.00 
เมตร (ตามแบบ เทศบาล
กําหนด) 

- - 2,081,000 
(เทศบาล) 

2,081,000 
(เทศบาล) 

2,081,000 
(เทศบาล) 

ขนาดของ
หนองน้ําที่
ไดรับการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภยั
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง 
2.ราษฎรไดมีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

4 โครงการขุดลอกคลอง
อีสาน บานไผนอย ถึง
บานทุงสวาง 

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง                       
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ          

ขุดลอกคลองอีสานเขียว ขนาด
กวาง 18.00 เมตร ลึก 6.00 
เมตร ยาว 1,100.00 เมตร 
(ตามแบบ เทศบาลกําหนด)      

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การขุดลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัยแลง
ไดรับการแกไขปญหาภัยแลง   
2.ราษฎรไดมีน้าํใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

5 โครงการขุดลอกคลอง
อีสาน บานไผนอย ถึง
บานโคก 

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง                       
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ          

ขุดลอกคลองอีสานเขียว ขนาด
กวาง 18.00 เมตร ลึก 6.00 
เมตร ยาว 1,100.00 เมตร 
(ตามแบบ เทศบาลกําหนด)      

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การขุดลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัยแลง
ไดรับการแกไขปญหาภัยแลง   
2.ราษฎรไดมีน้าํใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอก
คลองอสีาน บาน

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง                       

ขุดลอกคลองอีสานเขียว 
ขนาดกวาง 18.00 เมตร 

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทาง
ในการขุด

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัย
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง   กองชาง 
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กลาง ถึง บานง้ิว 2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ          

ลึก 6.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร (ตาม
แบบ เทศบาลกาํหนด)      

ลอก 2.ราษฎรไดมีน้าํใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

7 โครงการขุดลอก
คลองอสีาน บานง้ิว 
ถึง บานทุงสวาง 

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง                       
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ          

ขุดลอกคลองอีสานเขียว 
ขนาดกวาง 18.00 เมตร 
ลึก 6.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร (ตาม
แบบ เทศบาลกาํหนด)      

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทาง
ในการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัย
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง   
2.ราษฎรไดมีน้าํใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

8 โครงการขุดลอก
คลองอสีาน บาน
ทุงสวาง ถึง บาน
ฮองคํา 

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง                       
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ          

ขุดลอกคลองอีสานเขียว 
ขนาดกวาง 18.00 เมตร 
ลึก 6.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร (ตาม
แบบ เทศบาลกาํหนด)      

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทาง
ในการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัย
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง   
2.ราษฎรไดมีน้าํใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

9 โครงการกอสราง
แกมลิง หมูที่ 11 
หมูที่ 12 หมูที่ 16 

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง 
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ           
3.เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร           

กอสรางแกมลิง ขนาด
กวาง 160 เมตร ยาว 
404 เมตร ลึก 5 เมตร
(ตามแบบ เทศบาล
กําหนด) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

ขนาดของ
แกมลิงที่
ไดรับการ
ขุดลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปญหา
ภัยแลงไดรับการแกไขปญหา
ภัยแลง 
2.ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 
3.มีน้ําที่เพียงพอทําการเกษตร 

กองชาง 
 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อ
การการเกษตร 

1.เพื่อเปนการปองกัน
และแกไขปญหาภยัแลง                       
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
ในครัวเรือนอยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาดปากบอ
กวาง 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 42 
เมตร 

- - 375,000 
(เทศบาล) 

375,000 
(เทศบาล) 

375,000 
(เทศบาล) 

จํานวนบอ
บาดาลที่ขุด
เจาะ 

1.ประชาชนที่ประสบ
ปญหาภัยแลงไดรับการ
แกไขปญหาภัยแลง    
2.ราษฎรไดมีน้าํใชอยาง

กองชาง 
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เพียงพอ 

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรง
สูบน้ําดวยระบบไฟฟา บาน
หนองหวา  หมูที ่11 

เพื่อปรับปรุง ซอมแซมโรง
สูบน้ําใหสามารถใชงานได 

ปรับปรุง ซอมแซม โรงสูบน้ํา
ดวยระบบไฟฟา บานหนองหวา  
หมูที่ 11 (ตามแบบ เทศบาล
กําหนด) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ัง
ที่ซอมแซม 

ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป 

กองชาง 

10 โครงการขยายทอสงน้ําโรงสูบน้ํา
ดวยระบบไฟฟา บานหนองหวา 
หมูที่ 11 

เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
ตลอดท้ังป 

-ขยายเขตทอสงน้ําโรงสูบน้ํา 
บานหนองหวา  หมูที่ 11 
-ขยายเขตทอสงน้ําโรงสูบน้ํา
ภายในเขตตําบล 

- - 800,000 
(เทศบาล) 

800,000 
(เทศบาล) 

800,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การกอสราง 

ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา 
บานกลาง หมูที่ 15 

เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
ตลอดท้ังป 

กอสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 4 
จุด ขนาดกวาง 18.00 เมตร 
สูง 2.40.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) 

- - 600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

จํานวนจุดที่
กอสราง 

ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา 
(ฝายชะลอน้าํลําหวยทับทัน)
บานหนองแคน หมูที ่16 

เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
ตลอดท้ังป 

กอสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 1 
จุด ขนาดกวาง 65.00 เมตร 
สูง 3.50.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) 

- - 1,200,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

จํานวนจุดที่
กอสราง 

ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป 

กองชาง 

    บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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13 โครงการกอสรางอางเก็บ
น้ํา บานหนองหวาฮองคํา 

1.เพื่อเปนสถานที่ในการ
เก็บน้ํา.ใชในการเกษตร 
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป 

กอสรางอางเก็บน้ํา 
จํานวน 1 แหง เนื้อที่ 20 
ไร (ตามแบบเทศบาล
กําหนด) 

- - 5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

จํานวนอาง
เก็บน้ําที่
กอสราง 

1.มีสถานที่ในการเก็บ
น้ํา.ใชในการเกษตร 
2.ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป 

กองชาง 

14 โครงการขุดลอกและขยาย
เขตหนองน้ําสาธารณะ
ภายในเขตตําบลเมือง
จันทร 

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง                       
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
ในครัวเรือนอยางเพียงพอ 

ขุดลอกและขยายเขต
หนองน้ําสาธารณะ (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

จํานวนหนอง
น้ําที่ขุดลอก

และขยายเขต 

1.มีสถานที่ในการเก็บ
น้ํา.ใชในการเกษตร 
2.ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน บาน 
เก็บงา  หมูที ่10 

เพื่อใหราษฎรในหมูบาน
ไดมีน้ําสะอาดเพื่อการ

อุปโภค – บริโภค 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) 

- - 1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

จํานวนประปา
ที่กอสราง 

ราษฎรในหมูบานไดมี
น้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน บาน 
หนองแคนใหญ  หมูที ่12 

เพื่อใหราษฎรในหมูบาน
ไดมีน้ําสะอาดเพื่อการ

อุปโภค – บริโภค 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) 

- - 1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

จํานวนประปา
ที่กอสราง 

ราษฎรในหมูบานไดมี
น้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน บาน 
กลาง  หมูที ่15 

เพื่อใหราษฎรในหมูบาน
ไดมีน้ําสะอาดเพื่อการ

อุปโภค – บริโภค 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) 

- - 1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

จํานวนประปา
ที่กอสราง 

ราษฎรในหมูบานไดมี
น้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองชาง 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน บาน 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานไดมี
น้ําสะอาดเพื่อการอปุโภค – 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน (ตามแบบ

- - 1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

จํานวนประปา
ที่กอสราง 

ราษฎรในหมูบานไดมี
น้ําสะอาดเพื่อการ กองชาง 
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หนองแคน  หมูที ่16 บริโภค เทศบาลกําหนด) อุปโภค – บริโภค 

19 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน  บานโนน
กลาง  หมูที ่3  

1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
หมูบานใหไดคุณภาพและมี
มาตรฐาน 
2.เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
ไดมีน้ําที่สะอาดใชใน
ครัวเรือน 
3.เพื่อใหมีน้ําใชในครัวเรือน
เพียงพอตลอดทั้งป 

เพื่อใหระบบประปา
สามารถผลิตน้ําได 60 
ลบ.ม./วัน 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนประปา
หมูบานที่ไดรับ
การปรับปรุง 

1.มีระบบประปา
หมูบานใหไดคุณภาพ
และมีมาตรฐาน 
2.ประชาชนในหมูบาน
ไดมีน้ําที่สะอาดใชใน
ครัวเรือน 
 

กองชาง 
 

20 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน  บานทุม 
หมูที่ 8 
 

1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
หมูบานใหไดคุณภาพและมี
มาตรฐาน 
2.เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
ไดมีน้ําที่สะอาดใชใน
ครัวเรือน 
3.เพื่อใหมีน้ําใชในครัวเรือน
เพียงพอตลอดทั้งป 

เพื่อใหระบบประปา
สามารถผลิตน้ําได 60 
ลบ.ม./วัน 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนประปา
หมูบานที่ไดรับ
การปรับปรุง 

1.มีระบบประปา
หมูบานใหไดคุณภาพ
และมีมาตรฐาน 
2.ประชาชนในหมูบาน
ไดมีน้ําที่สะอาดใชใน
ครัวเรือน 
 

กองชาง 
 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงนํ้า 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หนา 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

21 โครงการซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานไดมีน้ํา
สะอาดเพื่อการอุปโภค – บริโภค 

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนหมูบานที่
ซอมแซมระบบ
ประปา (แหง) 

ราษฎรในหมูบานไดมีน้ํา
สะอาดเพื่อการอุปโภค – 

บริโภค 
กองชาง 

22 โครงการขยายเขตประปา
หมูบาน 
 

1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
หมูบานใหไดคุณภาพและมี
มาตรฐาน 
2.เพื่อใหประชาชนในหมูบานได
มีน้ําที่สะอาดใชในครัวเรือน 
3.เพื่อใหมีน้ําใชในครัวเรือน
เพียงพอตลอดทั้งป 

เพื่อใหระบบประปา
สามารถผลิตน้ําได 
60 ลบ.ม./วัน 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนประปา
หมูบานที่ไดรับ
การปรับปรุง 

1.มีระบบประปาหมูบานใหได
คุณภาพและมีมาตรฐาน 
2.ประชาชนในหมูบานไดมีน้ํา
ที่สะอาดใชในครัวเรือน 
 

กองชาง 
 

23 โครงการขุดเจาะน้ํา
บาดาลเพื่อการอุปโภค 

1.เพื่อเปนการปองกันและแกไข
ปญหาภยัแลง                       
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
ครัวเรือนอยางเพียงพอ            
3.เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
น้ําสําหรับการอุปโภค   
4.เพื่อการผลิตน้ําประปา 

ขุดเจาะบอบาดาล
ขนาดปากบอกวาง 
6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 
42 เมตร 

- - 
 
 
 
 
 

 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนบอบาดาล
ที่ขุดเจาะ 

1.ประชาชนที่ประสบปญหา
ภัยแลงไดรับการแกไขปญหา
ภัยแลง    
2.ราษฎรไดมีน้ําใชอยาง
เพียงพอ  
3.มีน้ําที่เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค 
4.มีน้ําสําหรับการผลิต
น้ําประปาหมูบานที่เพยีงพอ 

กองชาง 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

 3.1 แผนงานความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หนา 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

1 โครงการฝกอบรมการทาํ
ปุยอินทรีย/ชวีภาพ 

เพื่อใหราษฎรไดมี
1.ความรูในการ
จัดทําปุยอินทรีย/
ชีวภาพ 

จัดฝกอบรมการจัดทําปุย
อินทรีย/ชีวภาพ ใหความรูกับ
ราษฎรภายในเขตตําบล 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 ของ
ราษฎรที่เขารวม
โครงการมีความรู
ในการจัดทําปุย 

1.ราษฎรมีความรูใน
การจัดทําปุยอินทรีย/
ชีวภาพ 
 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการฝกอบรมอาชพี
ประชาชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหประชาชน
ไดมีความรูความ
เขาใจการ
ประกอบอาชีพ
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝกอบรมอาชพีตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ประชาชน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 ของ
ราษฎรที่เขารวม
โครงการมีความรู
ในการประกอบ
อาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ประชาชนไดมี
ความรูความเขาใจ
การประกอบอาชพี
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝกอบรมอาชพี
การเล้ียงสัตว 

เพื่อเปนการ 
1.สงเสริมอาชีพ
การเล้ียงสัตว
ใหกับราษฎร 

จัดฝกอบรมอาชพีเล้ียงสัตวใน
สาขาตางๆใหกบัประชาชน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

รอยละ90 ของ
ราษฎรที่เขารวม
โครงการมีความรู
ความเขาใจในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและรู
หลักการประกอบ
อาชีพไดอยางถูกตอง 

สํานักปลัด 

4 โครงการสงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบล
เมืองจันทร 

เพื่อสงเสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวใชภายใน
ตําบล 

1.สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวภายในชุมชน 
2.จัดหาเมล็ดพันธุขาวที่มี
คุณภาพใหกับเกษตรกร 
3.จัดซ้ือเคร่ืองคัดแยกเมล็ด
พันธุขาว 

- 

 
- 200,000 

(เทศบาล) 
(เกษตรอําเภอ) 
(ศูนยเมล็ดพันธุ

ขาว) 
(กรมสงเสริมฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เกษตรอําเภอ) 
(ศูนยเมล็ดพันธุ

ขาว) 
(กรมสงเสริมฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เกษตรอําเภอ) 
(ศูนยเมล็ดพันธุ

ขาว) 
(กรมสงเสริมฯ) 

รอยละ 90 ของ
เกษตรกรใชเมล็ด
พันธุขาวที่ผลิต
ภายในชุมชน 

ประชาชนมีเมล็ดพันธุ
ขาวที่ผลิตภายใน
ชุมชนใชในตําบล 
 

สํานักปลัด 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

5 โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
ขยายผลหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ 

เพ่ือสงเสริมใหทุกภาค
สวนมีการบูรณาการ
การทํางานรวมกันและ
ขับเคลื่อนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จัดฝกอบรมใหความรู 
2.จัดศึกษาดูงาน 
3.สนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินการขับเคลื่อน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม 

ทุกภาคสวนมีการ
การบูรณาการการ
ทํางานรวมกันและ
ขับเคลื่อนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลดั 

6 โครงการกอสราง
ตลาดนัดชุมชน
ภายในตําบลเมือง
จันทร 

เพ่ือใหมีตลาดไว
จําหนายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบล 

กอสรางตลาดนัดชุมชน
ภายในตําบล จํานวน  1  
แหง (ตามแบบเทศบาล
กําหนด) 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

จํานวนตลาด
นัดชุมชนท่ี
กอสราง 

มีตลาดไวจาํหนาย
ผลผลติทางการ
เกษตรภายใน
ตําบล 

กองชาง 

7 โครงการฝกอบรม
ใหความรูในการ
ประกอบอาชีพ
การเลีย้งโค 

- เพ่ือฝกอบรมและ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยง
โคภายในเขตตําบล 
- เพ่ือเปนการสราง
รายไดเสริมใหกับ
ชุมชน 

- จัดฝกอบรมใหความรูใน
การประกอบอาชีพการเลี้ยง
โค 
- สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ ใน
การประกอบอาชีพ 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูเขา
รับการ
ฝกอบรม 

ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการมี
ความรูและ
สามารถ
พัฒนาการเลีย้งโค
ใหมีรายไดเสรมิได 

สํานักปลดั 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสงเสริมการปลูก
พืชตะกูลถั่ว 

1.เพื่อเปนการปลูกพืชบํารง
ดินกอนการเพาะปลูก 
2.เพื่อลดการใชสารเคมีใน
การทําการเกษตร 

1.สนับสนุนการปลูกพืชตระกูล
ถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยวภายในเขต
ตําบล 
2.จัดอบรมใหความรู 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 ของผูที่
เขารวมโครงการปลุก
พืชตะกูลถั่วเพือ่บํารุง
ดินกอนการ

1.มีการปลูกพืช
เพื่อบํารุงดิน
กอนการ
เพาะปลูก 

สํานักปลัด 

หนา 108 
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3.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณใน
การดําเนินการ 

เพาะปลูก 

9 โครงการสงเสริมการปลูก
พืช ผัก สวนครัว  
ร้ัวกินได 

เพื่อรณรงคและสนับสนุนให 
ประชาชนมีผักสวนครัวไว
บริโภคในครัวเรือน 

1.รณรงคการปลูกพืช ผัก สวน
ครัวร้ัวกินได 
2.จัดหาเมล็ดพันธุและ
สนับสนุนในการปลูก 
3.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/
บุคลากร ในการดําเนินการ 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 ของ
จํานวนครัวเรือนใน
ตําบลเมืองจันทร
ปลูกพืช ผัก สวนครัว
ใชเองในครัวเรือน 

ประชาชนมีผัก
สวนครัวไว
บริโภคใน
ครัวเรือน 

สํานักปลัด 

10 โครงการสงเสริมการไถ
กลบตอซังขาว 

เพื่อลดภาวะมลพิษทาง
อากาศท่ีเกิดจากการเผาตอซัง
ขาว 

1.รณรงคใหมีการไถกลบตอซัง
ขาวแทนการเผาของเกษตรกร
ในเขตพื้นที่ตําบลเมืองจันทร 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 ของผูที่
เขารวมโครงการใช
วิธีไถกลบตอซังขาว
ในพื้นที่นาของตนเอง 

ลดการเผาตอซัง
ขาวที่กอใหเกิด
มลภาวะ 

สํานักปลัด 

11 โครงการสงเสริม
การเกษตรอินทรีย 

เพื่อเปนการสนับสนุนการ
ปลูกพืชพันธุทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ 

1.สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช
ทางการเกษตรในการปลูก 
2.รณรงคใหมีการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ 
 

100,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร
อําเภอ) 
(พด.) 

100,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร
อําเภอ) 
(พด.) 

100,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร
อําเภอ) 
(พด.) 

100,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร
อําเภอ) 
(พด.) 

100,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร
อําเภอ) 
(พด.) 

จํานวนเมล็ดพันธุพืช
ทางการเกษตรที่
ไดรับการสนับสนุน
ในการปลูก 

1.มีการปลูกพืช
พันธุทาง
การเกษตรปลอด
สารพิษภายใน
เขตตําบล 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

 3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการฝกอบรมให
ความรูพัฒนากลุมอาชีพ
ภายในเขตตําบลเมือง
จันทร 

เพื่อสงเสริมการรวมกลุม
อาชีพภายในเขตตําบล 

1.สงเสริม/สนับสนุนการ
รวมกลุมอาชพีภายในตําบล 
2.จัดฝกอบรมใหความรู 
3.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนกลุมอาชีพ
ที่ไดรับการพัฒนา
และสนับสนุน 

มีการรวมกลุมอาชีพที่
เขมแข็งภายในตําบล 
 

สํานักปลัด 
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13 โครงการกอสรางตลาดนัด
ชุมชนภายในตําบลเมือง
จันทร 

เพื่อใหมีตลาดไว
จําหนายผลผลิตทางการ
เกษตรภายในตําบล 

กอสรางตลาดนัดชุมชน
ภายในตําบล จํานวน  1  
แหง (ตามแบบเทศบาล
กําหนด) 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนตลาดนัด
ชุมชนที่กอสราง 

มีตลาดไวจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบล 

กองชาง 

14 โครงการกอสราง/
ซอมแซมธนาคารขาว
ประจําหมูบาน 

เพื่อ 
1.สนับสนุนการ
รวมกลุมผลผลิตทางการ
เกษตร 
2.มีสถานที่เก็บผลผลิต
ทางการเกษตรกลุม
ภายในชุมชน                         

1.กอสราง/ซอมแซม ฉาง
ขาวภายในหมูบาน 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/
บุคลากร ในการบริหาร
จัดการกลุมภายในชุมชน 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนธนาคาร
หมูบานที่ไดรับ
การกอสรางและ
ซอมแซม 

1.มีการรวมกลุมผลผลิต
ทางการเกษตรที่เขมแข็ง 
2.มีสถานที่เก็บผลผลิต
ทางการเกษตรกลุมภายใน
ชุมชน                         
3.ฉางขาวที่ชาํรุดไดรับ
การซอมแซม 

กองชาง 
 

15 โครงการฝกอบรมพัฒนา
อาชีพการแซวเส้ือพื้นเมือง 
กลุมสตรีตําบลเมืองจันทร 

1.เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการแซว
เส้ือพื้นเมืองของกลุม
สตรี 
2. เพื่อเพิ่มรายได 

1.จัดฝกอบรมใหความรูใน
การพัฒนาการแซวเส้ือ 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณใน
การฝกอบรม 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

มีการพัฒนาอาชีพการแซว
เส้ือพื้นเมืองของกลุมสตรี
ใหมีความทันสมัยและ
สรางรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัว 

สํานักปลัด 

        

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

 3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลเมือง
จันทร 

เพ่ือ 
1.สงเสรมิอาชีพ
ใหกับประชาชน 
2.เพ่ิมรายไดใหกับ

จัดโครงการฝกอบรม 
1.สงเสรมิอาชีพผูพิการ 
2.สงเสรมิอาชีพผูสูงอาย ุ
3.สงเสรมิอาชีพ

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

จํานวนกลุมท่ี
ไดรับการ
สงเสริมอาชีพ 

ประชาชนมี
รายไดและมี
อาชีพเสริม 

สํานักปลดั 

หนา 110 
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ประชาชน ผูดอยโอกาส 
4.สงเสรมิอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลเมือง
จันทร 

(ศูนยฝมือ
แรงงาน) 

(ศูนยฝมือ
แรงงาน) 

(ศูนยฝมือ
แรงงาน) 

(ศูนยฝมือ
แรงงาน) 

(ศูนยฝมือ
แรงงาน) 

17 โครงการฝกอบรม
อาชีพผูผานการบําบัด
ยาเสพตดิ 

เพื่อ 

1.ฝกอบรมอาชีพผู
ผานการบําบัดยา
เสพติด 
2.เพื่อสรางงานสราง
รายไดใหกับผูที่ผานการ
บําบัด 

จัดฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ
ใหกับผูที่ผานการบําบัดยาเสพ
ติดภายในเขตตําบล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูอาชีพที่
ฝกใหกับผูผาน
การบําบัด 

ผูผานการบําบัดมี
อาชีพ มีงานและมี
รายไดเพื่อใชจาย
ในครัวเรือน สํานักปลดั 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข                                       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูสูงอาย ุ
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ/ผู
พิการ 
/ผูปวยเอดส/
ผูดอยโอกาสภายใน
เขตตําบล                         

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุภายในเขตตําบล 

- 12,000,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

12,000,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

12,000,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

12,000,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

จํานวนผูสูงอายุ/ผู
ภายในเขตตําบลที่
ไดรับการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพ 

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ภายในเขตตําบลไดรับ
การพัฒนา สํานักปลัด 

 

หนา 111 
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2 โครงการสงเคราะห
ผูดอยโอกาสภายในเขต
ตําบล 

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจน ผูดอยโอกาส
และมีรายไดไม
เพียงพอในการ
ดํารงชีวิต 

1.สนับสนุนงบประมาณ
ในการชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอน
ใหกับผูที่มีฐานะยากจน 
ผูดอยโอกาสในเขตตําบล 
2.จัดสวัสดิการใหบริการ
ในดานตางๆแก
ผูดอยโอกาส 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูดอยโอกาส
ภายในเขตตําบลที่
ไดรับการชวยเหลือ 

ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจนและมีรายไดไม
เพียงพอไดรับการ
ชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผูสูงอาย ุ

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาผูสูงอายุในเขต
ตําบลเมืองจันทร 

1.สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนา
ผูสูงอายุในเขตตําบลเมือง
จันทร 
2.ฝกอบรมใหความรู 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
โครงการพัฒนา

ผูสูงอาย ุ

สงเสริมสนับสนุน
พัฒนาผูสูงอายุในเขต
ตําบลเมืองจันทร สํานักปลัด 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข                                       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการรูสิทธ ิรูทัน คน
พิการและผูดแูลคนพิการ 

เพ่ือใหคนพิการและ
ผูดูแลคนพิการไดรูถึง
สิทธิของตน 

จัดฝกอบรมใหความรูกับคน
พิการและผูดแูลคนพิการใน
ตําบลเมืองจันทร 

- 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม 

คนพิการและผูดูแลคน
พิการไดรูสิทธทิี่ตนพึงจะ
ไดรับ 

สํานักปลัด 

5 โครงการฝกอบรมผูสูงอายุ
รายใหม 

เพ่ือใหผูสูงอายุรายใหม
ไดรูถึงสิทธิและสวัสดกิาร
รวมทั้งการเขาถึง
สวัสดิการของรฐัไดตาม
สิทธิของตน 

จัดฝกอบรมใหความรูผูสูงอายุ
รายใหมไดรูถึงสิทธิและ
สวัสดิการรวมทั้งการเขาถึง
สวัสดิการของรฐัไดตามสิทธิ
ของตน 

- - 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูสูงอายุที่
เขารวมโครงการ 

ผูสูงอายุรายใหมไดรูถึง
สิทธิและสวัสดกิารรวมทั้ง
การเขาถึงสวัสดกิารของ
รัฐไดตามสิทธขิองตน 

สํานักปลัด 

หนา 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

6 โครงการสงเสริมการตรวจ
สุขภาพผูสูงอายุ/ผูพิการ
และประชาชนตําบลเมือง
จันทรประจําป 

เพ่ือบรกิารการตรวจ
สุขภาพใหกับผูสูงอายุ/ผู
พิการและประชาชน
ตําบลเมืองจันทร
ประจําป                         

จัดกิจกรรมบริการตรวจ
สุขภาพประจําปใหกับ
ผูสูงอายุ/ผูพิการและ
ประชาชนตําบลเมอืงจนัทร ป
ละ 1 ครั้ง 

100,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

100,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

30,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

30,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
ใหบริการ 

ผูสูงอายุ/ผูพิการและ
ประชาชนตําบลเมอืง
จันทร  มีสุขภาพที่ดี 
รางกายแข็งแรง ปลอดภัย
จากโรคตางๆ 

สํานักปลัด/ 
รพสต.เมืองจันทร 

รพสต.เก็บงา 

7 โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรีตําบล
เมืองจันทร 

เพ่ือเพ่ิมความรูและ
พัฒนาศักยภาพกลุมสตรี
ตําบลเมืองจันทร                         

1.จัดฝกอบรมเพ่ิมความรู
ใหกับกลุมสตร ี
2.จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุมสตรี 3. ป
ละ 1 ครั้ง 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

กลุมสตรีตําบลเมอืงจนัทร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมพูนความรู 

สํานักปลัด 
 

8 โครงการกินอยูอยางไรให
สูงวัยมีความสุข 

เพ่ือใหความรูแกผูสูงอายุ
ในการกนิและอยูใหมี
ความสุข 

จัดฝกอบรมใหความรูกับ
ผูสูงอายุภายในเขตตําบล
เมืองจันทร 

- 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม 

ผูสูงอายุในเขตตําบลเมอืง
จันทรรูและเขาใจการกิน
และอยูอยางไรใหมี
ความสุข 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข                                       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูพิการ 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของผูพิการภายในเขต
ตําบล                         

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู
พิการภายในเขตตําบล 

- 4,000,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

4,000,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

4,000,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

4,000,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

จํานวนผูพกิาร
ภายในเขตตําบลที่
ไดรับการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพ 

คุณภาพชีวิตผูพกิาร 
ภายในเขตตําบลไดรับ
การพัฒนา 

สํานักปลัด 
 

10 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูปวยเอดส 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของผูปวยเอดสภายใน
เขตตําบล                         

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสภายในเขต
ตําบล 

- 120,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

120,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

120,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

120,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

จํานวนผูปวยเอดส
ภายในเขตตําบลที่
ไดรับการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพ 

คุณภาพชีวิตผูปวยเอดส
ภายในเขตตําบลไดรับ
การพัฒนา 

สํานักปลัด 
 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

11 โครงการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ผูสูงอายุในเขตตําบล
เมืองจันทร 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาผูสูงอายุใหมี
ความรูในการรักษา
สุขภาพอนามัย การ
ประกอบอาชพี และการ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม การฝกอบรม
อาชีพใหกบัผูสูงอายุ
ภายในเขตตําบล 

- - 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูสูงอายุที่
เขารวมกิจกรรม 

สงเสริมสนับสนุนพัฒนา
ผูสูงอายุใหมีความรูใน
การรักษาสุขภาพ
อนามัย การประกอบ
อาชีพ และการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 

สํานักปลัด 

12 โครงการเสริมสราง
ครอบครัวอบอุนชุมชน
เขมแข็ง 

เพื่อสรางความเขมแข็ง 
และเสริมสรางความ
อบอุนใหกับครอบครัว  
มีความมั่นคง 

จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางเปน
ฐานความรูใหกับสมาชกิ
ภายในครอบครัว 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
กิจกรรมตาม
โครงการ 

ครอบครัวมีความอบอุน
และเขมแข็ง 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 1 การเสริมสรางเศรษฐกจิฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข                                       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการฝกอบรมบําบัด
ฟนฟูประชาชนและ
เยาวชนกลุมเส่ียงหางไกล
ยาเสพติด 

เพื่อปองกันเยาวชนให
หางไกลยาเสพติด 

1.จัดกิจกรรมคายความรูใหกับ
เยาวชนใหหางไกลยาเสพติด 
2.จัดเสียงตามสายเพื่อใหความรูเร่ือง
โทษของยาเสพติด 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 ของผู
ที่เขารวมโครงการ
มีความรูและ
หางไกลยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน
หางไกลจากยา
เสพติด 

สํานักปลัด 

14 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการออกกําลัง
กายภายในตําบล 

เพื่อใหประชาชน เด็ก 
เยาวชน มกีารออก
กําลังกายมีรางกาย 
แข็งแรง 

1.จัดทําโครงการสงเสริมการออก
กําลังกายภายในเขตตําบล 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ ในการออก
กําลังกาย  
3.ปละ 4 คร้ัง 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชน เด็ก 
เยาวชน มกีาร
ออกกาํลังกาย
และมีรางกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา/ 
รพสต.เมือง

จันทร 
รพสต.เก็บงา 

15 โครงการสงเสริม
สนับสนุนศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อสงเสริมใหชุมชนมี
ศูนยรวมในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว 

1.สงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนประจําตําบลเมือง
จันทร  ปละ 1 คร้ัง 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
โครงการของศูนย
พัฒนาครอบครัว 

มีศูนยรวมของ
สถาบัน
ครอบครัวภายใน

สํานักปลัด 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/บุคลากร 
ในการดําเนินการ 

ตําบลและลด
การเกิดปญหา
ครอบครัว 

16 โครงการสวัสดิการชุมชน
ตําบลเมืองจันทร 

เพื่อสงเสริมการจัด
สวัสดิการใหกับคน
ตําบลเมืองจันทร 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการตําบล
เมืองจันทร 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนงบประมาณ
ที่ใหการสนับสนุน 

สงเสริมการจัด
สวัสดิการใหกับ
คนตําบลเมือง
จันทร 

สํานักปลัด 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภยัฝาย
พลเรือน 

เพื่อเพิ่มความรูและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สมาชิกอปพร.  

1.จัดฝกอบรมเพิ่มความรูใหกับ
กลุมสมาชิก อพปร.ปละ 2 คร้ัง 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/
งบประมาณในการปฏิบัติงาน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
ฝกอบรม 
ตอป 

กลุมสมาชิก     อปพร.
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
 

19 โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติภายในเขต
ตําบล 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอน จากเหตุ
สาธารณะภยัตางๆที่
เกิดขึ้น 

1.สนับสนุนงบประมาณในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
2.สนับสนุนบุคลากร/วัสดุ/
อุปกรณในกาชวยเหลือ 

- 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูที่ไดรับการ
ชวยเหลือในกรณีเกิด
เหตุสาธารณะภยั
ตางๆ 

ประชาชนที่ประสบเหตุ
ไดรับการชวยเหลือได
ทันเหตุการณ 

สํานักปลัด 

20 โครงการฝกอบรมระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน 
(EMS) 

เพื่อพัฒนาระบบการ
กูชีพ-กูภัยในการ
ชวยเหลือในเขต
ตําบล 

1.จัดฝกอบรมเพิ่มความรูใหกับทีม
กูชีพ-กูภัย (EMS) 
2.สนับสนุนบุคลากรงบประมาณ/
วัสดุ/อุปกรณ ในการชวยเหลือ 

- - 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูที่ไดรับการ
ชวยเหลือในกรณีเกิด
เหตุสาธารณะภยั
ตางๆ 

ประชาชนที่ประสบเหตุ
ไดรับการชวยเหลือได
ทันเหตุการณ 

สํานักปลัด 
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21 โครงการติดต้ัง/ซอมแซม
สัญญาณเตือนอันตราย
บริเวณแยก 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ภายในชุมชน                         

1.ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณแยก       2.ซอมแซมที่
ชํารุด 
3.ติดต้ังกระจกนูนโคง 
4.ติดต้ังปายสัญญาณจราจร 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนสัญญาณ
เตือนอันตรายที่ไดรับ
การติดต้ัง/ซอมแซม 

ลดการเกิดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นภายในชุมชน                         

กองชาง 
 

 

 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการ”การแพทย
ฉุกเฉิน”(EMS : 
Emergency  Medical 
Services) เทศบาลตําบล
เมืองจันทร   

เพ่ือจางเหมากูชีพรับสง
ผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง 
และบรกิารปฐมพยาบาล
เบ้ืองตนใหกับประชาชน
ตําบลเมืองจันทร                         

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนนิงานตามโครงการ โดย
การจางเหมากูชีพ จํานวน 4 
คน  

312,000 
(เทศบาล) 

312,000 
(เทศบาล) 

312,000 
(เทศบาล) 

312,000 
(เทศบาล) 

312,000 
(เทศบาล) 

จํานวนงบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

มีกูชีพที่สามารถรับสงผูปวย
และผูประสบเหตุตางๆไดตลอด 
24 ชั่วโมง และสามารถบริการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนให
ประชาชนตําบลเมืองจันทร                         

สํานักปลัด 
 

23 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม 

เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม 

1.จัดต้ังจุดตรวจและจุด
บริการประชาชนในชวง
เทศกาลปใหม 
2.รณรงคประชาสัมพันธ
กระตุนเตือนในเร่ืองการ
ปองกันการเกิดอบุัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จํานวนอบุัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปที่แลว 

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม 

สํานักปลัด 

24 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต 

เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต 

1.จัดต้ังจุดตรวจและจุด
บริการประชาชนในชวง
เทศกาลสงกรานต          

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จํานวนอบุัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปที่แลว 

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต 

สํานักปลัด 

หนา 116 
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2.รณรงคประชาสัมพันธ
กระตุนเตือนในเร่ืองการ
ปองกันการเกิดอบุัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ
กูชีพกูภัยประจําศูนย     
อปพร. 

เพื่อใหมีอุปกรณในการกู
ชีพกูภยัประจาํศูนย อป
พร. 

จัดซ้ืออุปกรณกูชีพกูภยั
ประจําศูนย  
อปพร. 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนอปุกรณที่
จัดซ้ือ 

ศูนยฯมีอุปกรณในการ
ดําเนินงานดานกูชีพ
กูภัย 

สํานักปลัด 

26 โครงการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและควบคุม
อัคคีภัย 

เพื่อเปนการใหความรูใน
การปองกันและควบคุม
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
ภายในครัวเรือน 

จัดโครงการฝกอบรมให
ความรูในการปองกันและ
ควบคุมอัคคีภัยที่อาจ
เกิดขึ้นภายในครัวเรือน 

- 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
โครงการ
ฝกอบรมให
ความรู 

ประชาชนมีความรูใน
การปองกันและควบคุม
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
ภายในครัวเรือน 

สํานักปลัด 

27 โครงการทบทวนความรู
การบรกิารทางการแพทย
ฉุกเฉินเทศบาลตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมอืงจนัทร  
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพ่ือสําหรับผูที่มรีหัสกูชีพ 
ทบทวนในการทํางาน 
ความรู (ทบทวนความรูและ
ไดรหัสกูชีพขัน้ลาสุด 
ปงบประมาณ 2553) 

จัดโครงการฝกอบรมทบทวน
ความรูใหกับกูชีพที่มีรหัสกู
ชีพ ทบทวนความรูในการ
ทํางาน 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่จัด
โครงการฝกอบรม 

ใหกูชีพที่มรีหัส ไดทบทวน
ความรูในการทํางาน และ
สามารถปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนได
ถูกตอง  เปนไปตาม
ระเบียบ 

สํานักปลัด 

28 โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV)  ประจํา เทศบาล 
หมูบาน และสวนราชการ
ตางๆภายในเขตตําบล

เพ่ือปองกันการกอ
อาชญากรรมและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน
ของประชาชนและสวน
ราชการ รวมทั้งยังเปนการ

- จัดซ้ือพรอมติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ภายใน เทศบาล
สวนราชการตางๆและ 
ภายในเขตหมูบาน ทั้ง 25  

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสรมิฯ 

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสรมิฯ 

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสรมิฯ 

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสรมิฯ 

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสรมิฯ 

จํานวนหมูบาน 
สวนราชการตางๆ
ที่ติดตั้ง
กลองโทรทัศน
วงจรปด cctv 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและชวย
เสริมสรางความนาอยู
ใหกับชุมชนอีกทั้งยังชวย

กองชาง 
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เมืองจันทร เสริมสรางความนาอยูใหกับ
ชุมชน 

หมูบานในเขตตําบลเมอืง
จันทร 

ลดปญหาการเกดิ
อาชญากรรมรักษา
ทรัพยสินของทางราชการ 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
cctv สํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) ให
สามารถใชงานได
ตามปกต ิ

ปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) สํานักงาน
เทศบาลตาํบลเมือง
จันทร  

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนจุดท่ี
ปรับปรุง/
ซอมแซม 

ปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) 
ใหสามารถใชงาน
ไดเปนปกต ิ

สํานักปลดั 

30 โครงการปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
cctv บานเก็บงา  
หมูท่ี 10 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) ให
สามารถใชงานได
ตามปกต ิ

ปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) บาน 
เก็บงา หมูท่ี 10 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนจุดท่ี
ปรับปรุง/
ซอมแซม 

ปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) 
ใหสามารถใชงาน
ไดเปนปกต ิ

สํานักปลดั 

31 โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการปองกัน 
แกไขปญหาและเฝาระวัง
ยาเสพตดิจังหวัดศรีสะเกษ
ของศูนยอํานวยพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
ศูนยฯในการปองกัน
และแกไขปญหา 
ยาเสพตดิ 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหกับศูนยอํานวยการ
พลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพตดิในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ
จังหวัดศรีสะเกษ 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

จํานวน
งบประมาณ
ท่ีสนับสนุน 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
ศูนยฯในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

สํานักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนกัเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับ
สารอาหารที่มีประโยชน
และถูกหลักอนามยั 

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ใหกับเด็ก 
1.โรงเรียน จํานวน  
5 แหง 
2.ศพด. จํานวน  5  แหง 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

จํานวนโรงเรียน
และศพด.ที่ไดรับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กไดรับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน/มี
รางกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)สําหรับเด็กนักเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กไดรับ
สารอาหารที่มีประโยชน
ครบถวน 

สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) ใหกับเด็ก 
1.โรงเรียน จํานวน  
5 แหง 
2.ศพด. จํานวน  5  แหง 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมสงเสริมฯ 

จํานวนโรงเรียน
และศพด.ที่ไดรับ
การสนับสนุน 

เด็กไดรับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

เพื่อ 
1.เปนการสงเสริม
กิจกรรมใหกับเด็กใน
การพัฒนาความรู 
2.เปนการสงเสริมให
เด็กไดรูจักการเขารวม
กิจกรรมเปนกลุม  

1.สนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับเด็กที่เรียนดีแต
ยากจน 
2.จัดกิจกรรมที่เปนการ
สงเสริมความรูใหเด็กได
รวมและพัฒนาทกัษะ 
3.จัดแขงขันทักษะทาง
วิชาการ 

100,000 
(เทศบาล). 

 
 

100,000 
(เทศบาล). 

 
 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนกิจกรรม
ที่จัดใหเด็กไดเขา
รวมและชวย
พัฒนาทักษะ 

เด็กที่เขารวม
กิจกรรมไดรับ
ความรู/พัฒนา
ทักษะ
ประสบการณใน
การเขารวม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
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เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็ก (วัย
ใสใสใจทําดี : 
Teen  To  Be  
Good) 

เพ่ือขยายผลและตอ
ยอดการดาํเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพเด็ก (วัยใส
ใสใจทําดี : Teen  
To  Be  Good)
และพัฒนาคณุภาพ
เด็กและเยาวชนใหมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการ
สงเสริมสวัสดภิาพ
และคุมครองพิทักษ
สิทธิเด็กและเยาวชน
ภายใตแนวความคิด
การพัฒนาเด็กรอบ 
6  ดาน 

1.สนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็ก (วัยใสใส
ใจทําดี : Teen  To  
Be  Good) 
2.สนับสนุนบุคลากร 
วัสดุ อุปกรณในการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ 
 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

(กรมกิจการ
เด็ก) 

50,000 
(เทศบาล) 

(กรมกิจการ
เด็ก) 

50,000 
(เทศบาล) 

(กรมกิจการ
เด็ก) 

รอยละ 70 ของเด็ก
และเยาวชนท่ีเขารวม
โครงการไดรบัการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
การสงเสริมสวัสดิ
ภาพและคุมครอง
พิทักษสิทธิเด็กและ
เยาวชนภายใต
แนวความคิดการ
พัฒนาเด็กรอบ 6  
ดาน 

1.สามารถขยายผลและ
ตอยอดการดําเนินงาน
ตามโครงการใหมีความ
ตอเนื่องและเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน 
2.สามารถสรางองคกร
ภาคีเครือขายภายใน
ชุมชนใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชน 
3.เด็กและเยาวชนไดรับ
การพัฒนาตามมาตรฐานฯ 
ภายใตแนวความคิดเด็ก
รอบ 6 ดาน 

สํานักปลดั 

 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 
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ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาใหกับเดก็
ดอยโอกาสภายใน
ตําบล 

เพ่ือ 
1.พัฒนาเดก็ดอยโอกาส
ภายในเขตตตําบล  2.
สนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับเด็กดอยโอกาส                         

1.สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเด็กดอย
โอกาสภายในเขตตําบล 
2.สนับสนุนวัสดุ อุปกรณทางการศึกษา
ใหกับเด็กดอยโอกาส 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนเดก็ดอย
โอกาสที่ไดรับ
ทุนการศึกษา 

เด็กดอยโอกาส
ภายในเขต
ตําบลไดรับการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑและส่ือการ
เรียนการสอนแกศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

เพ่ือใหมีวัสดุครุภัณฑและ
ส่ือการเรียนการสอนที่
ทันสมัยแกศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

จัดซ้ือวัสด ุครุภัณฑและส่ือการเรียนการ
สอนแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  5 
แหง 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมสงเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมสงเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมสงเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมสงเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมสงเสริมฯ) 

จํานวนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ไดรับการ
สนับสนุนวัสดุส่ือ
การเรียนการสอน 

มีวัสดุครุภัณฑ
และส่ือการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยแกศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการศึกษา
ของเทศบาลตําบลเมอืง
จันทร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู/
ความสามารถใหกับ
บุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาล 

สงบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเขา
รับการอบรมหลักสูตรทีเ่กี่ยวของ 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 ของ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการ
ฝกอบรมหลักสูตร 

เด็กเล็กไดรับ
การดแูลตาม
หลักวิชาการ 

กอง
การศึกษา 

 

8 โครงการสนับสนุน
สงเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 
จํานวน  5  แหง 

เพ่ือ 
1.เปนการปลูกจิตสํานกึที่
ดีใหกับเด็กในวันสําคัญ 
2.เปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับเด็ก ศพด. 

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
กิจกรรม 
1.จัดกิจกรรมไหวคร ู
2.จัดกิจกรรมวันแม 
3.จัดกิจกรรมวันพอ 
4.จัดกิจกรรมบัณฑิตนอย 
5. ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที ่
6.กิจกรรมอืน่ๆที่สําคัญ 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่จัด
กิจกรรม 

1.เด็กรูถึง
ความสําคัญใน
วันที่สําคัญ 
2.เด็กมขีวญั
และกําลังใจใน
การศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ สังคมและ
สติปญญาของเด็กในศพด. 

เพ่ือเปนการเสริมสราง
พัฒนาการใหกับเด็กในดาน
ตางๆ 

จัดกาวัสดุ/ครุภัณฑ/อุปกรณ ใน
การพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ สังคมและสติปญญา
ของเด็กในศพด.  จํานวน 5 แหง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนวัสดุ/ครุภัณฑ/
อุปกรณที่สนับสนุนใน
การพัฒนาการของเด็ก 

เด็กศุนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ
การสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา 

กองการศึกษา 

10 โครงการกอสรางศูนย
เรียนรูภายในชุมชน 

เพ่ือกอสรางศูนยเรียนรู/
แหลงเรียนรูภายในชุมชน ให
เปนแหลงเรียนรูและ
ศูนยกลางทางการศึกษา
ภายในตําบล 

กอสรางศูนยเรียนรูภายในชุมชน 
จํานวน 2 แหง (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
กําหนด) 

- 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนศูนยเรียนรู
ภายในชุมชนที่กอสราง 

มีแหลงเรียนรูภายในชุมชน 
ใหเปนแหลงเรียนรูและ
ศูนยกลางทางการศึกษา
ภายในตําบล 

กองชาง/สํานักปลัด 

11 โครงการจัดหาภาชนะใส
อาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการใหกับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดหาภาชนะใสอาหาร ที่
ถูกสุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการใหกับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาภาชนะใสอาหาร ที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
ใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ภายในเขตตําบล 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ไดรับภาชนะใส
อาหาร 

มีภาชนะใสอาหาร ที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการใหกับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กภายในเขต
ตําบล 

กองการศึกษา 

12 โครงการสงเสริมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ 

เพ่ือสงเสริมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในดานตางๆ ของ
เด็ก ศพด. เด็กและเยาวชน
ภายในเขตตําบล 

จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ ปละ 1 ครั้ง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

เด็ก ศพด. เด็กและเยาวชน
ภายในเขตตําบล ไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

กองการศึกษา 

13 โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูภายนอกของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

เพ่ือสรางเสริมประสบการณ 
การเรียนรูนอกสถานที่ของ
เด็กศุนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 
แหง ภายในเขตตําบลเมือง
จันทร 

จัดกิจกรรมการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูภายนอกของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 5 แหง ปละ 1 ครั้ง 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

สรางเสริมประสบการณ การ
เรียนรูนอกสถานที่ของเด็ก
ศุนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 
แหง ภายในเขตตําบลเมือง
จันทร 

กองการศึกษา 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

หนา 123 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ
หลัก 

14 โครงการสงเสริม สนับสนุน
คาตอบแทน บุคลากร/วัสดุ/
ครุภัณฑ ทางการศึกษาของ ศพด.
และโรงเรียนในเขตตําบลเมืองจันทร 

เพ่ือเปนการสนับสนุนและ
พัฒนาดานการศึกษา
ภายในเขตเทศบาลตําบล
เมืองจันทร 

1.สนับสนุนวัสดุ/ครุภัณฑ ทางการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
2.สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
3. จํานวน  11  แหง 

- - 250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

จํานวน ศพด.และ
โรงเรียนที่ไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณใน
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

ศพด. และโรงเรียน
ไดรับงบประมาณใน
การพัฒนาดาน
การศึกษาใหมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 
 

15 โครงการกอสรางศูนยการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

เพ่ือใหมีแหลงเรียนรูนอก
ระบบใหกับเด็กที่ตองการ
ศึกษาเปนทางเลือก
ภายในเขตตําบล 

กอสรางศูนยการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 1 
แหงขนาดกวาง 10 เมตร x ยาว 20 เมตร 

- - 250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

จํานวนศูนย
การศึกษาตาม
อัธยาศัยที่
กอสราง 

มีแหลงเรียนรูนอก
ระบบใหกับเด็กที่
ตองการศึกษาเปน
ทางเลือกภายในเขต
ตําบลเมืองจันทร 

กองชาง 
 

16 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัยและได
มาตรฐาน 

กอสราง/ปรับปรุง/ศพด. ดังนี้ 
1.กอสรางรั้ว ศพด.บานไผ และบานเมืองจันทร 
2.ติดต้ังมุงลวด ศพด.บานไผ 
3.ซอมแซมอาคาร ศูนยพัฒนาเดกเล็กวัดเก็บงา 
4.ปรับปรุงภูมิทัศน/ตอเติมหองน้ํา/รั้ว ศพด.
บานโคก 

- - 500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

จํานวนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่
ไดรับการ
ปรับปรุง/
ซอมแซม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและได
มาตรฐาน กองการศึกษา 

กองชาง 

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

เพ่ือปรับทัศนียภาพของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
ความสวยงาม สะอาด 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงทัศนียภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
ความสะอาด และปลอดภัยกับเด็ก 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ศูนยพัฒนาเด็กเลกมี
ความสะอาดและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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18 โครงการสงเสริม 
สนับสนุนคาตอบแทน 
บุคลากร/วสัดุ/ครุภัณฑ 
ทางการศึกษาของ ศพด.
และโรงเรียนในเขต
ตําบลเมืองจันทร 

เพ่ือเปนการสนับสนุน
และพัฒนาดาน
การศึกษาภายในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร 

1.สนับสนุนวัสดุ/ครุภัณฑ ทาง
การศึกษาของศูนยพัฒนาเดก็เล็กและ
โรงเรียน 
2.สนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเดก็เล็กและ
โรงเรียน 
3. จํานวน  11  แหง 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

จํานวน ศพด.และ
โรงเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 

ศพด. และโรงเรียนไดรับ
งบประมาณในการพัฒนา
ดานการศึกษาใหมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 
 

19 โครงการจัดซ้ือโตะ/เกาอี้ 
รับประทานอาหาร
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือใหเดก็ในศูนย
พัฒนาเดก็เล็กไดมีโตะ
สําหรับไวรับประทาน
อาหาร 

จัดซ้ือโตะ/เกาอี ้รับประทานอาหาร
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมอืง
จันทร และศูนยพัฒนาเดก็เล็กวัดหนอง
แคน 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ไดโตะ/
เกาอี้ รับประทาน 

เด็กในศูนยพัฒนาเดก็เล็กได
มีโตะสําหรับไวรับประทาน
อาหาร 

กองการศึกษา 

20 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

- คาอาหารกลางวนั คนละ 20 บาท 
- คาจัดการเรียนการสอน คนละ 
1,700 บาท/คน/ป 
- คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/
คน/ป 
- คาอุปกรณการเรียน  คนละ 200 
บาท/คน/ป 
- คาเครือ่งแบบนกัเรียนคนละ 300 
บาท/คน/ป 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 430 
บาท/คน/ป 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนนุสําหรับ
เปนคาใชจายใน
การศึกษาของศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก
ภายในเขตตําบล
เมืองจันทร 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กมวีัสดุ 
อุปกรณในการจดัการเรียน
การสอนที่เพียงพอตอการ
ดําเนนิงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการพัฒนา
ระบบกระจายขาวไร

เพ่ือพัฒนาระบบหอ
กระจายขาวไรสาย

ปรับปรุงระบบหอ
กระจายขาวไรสายให

- - 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งท่ี
ระบบไดรับ

ระบบหอกระจาย
ขาวไรสายของ

สํานักปลดั/
กองชาง 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

สายภายในเขต
ตําบลเมืองจันทร 

ของเทศบาลใหมี
ความครอบคลุมและ
สามารถใหบริการได
อยางท่ัวถึง 

ทันสมัย และครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีภายในเขต
ตําบล 

การปรับปรุง เทศบาลไดรับการ
ปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัย และ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี
ภายในเขตตําบล 

22 โครงการฝกอบรม
ผูนําทางดานศาสน
พิธีในเขตตําบล 

เพ่ือฝกอบรมใหผูนํา
ดานศาสนพิธีไดมี
ความรู/เขาใจในการ
ดําเนินงานมากข้ึน 

จัดฝกอบรมใหความรู
ผูนําในการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ ในเขต
ตําบลเมืองจันทร 

- 50,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งท่ี
จัดฝกอบรม 

ผูนําดานศาสนพิธีได
มีความรู/เขาใจใน
การดําเนินงานมาก
ข้ึน 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการฝกอบรม
ถายทอดความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษ รักษาไว
ซึ่งความรูภมูิปญญา
ทองถ่ิน ใหคงอยู
สืบไป 

-จัดฝกอบรมใหความรู 
-จัดทําระบบการจัดเก็บ
เรื่องราวความรูใหเปน
ระบบ และสามารถ
สืบคนได 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งท่ี
จัดฝกอบรม 

อนุรักษ รักษาไวซึ่ง
ความรูภมูิปญญา
ทองถ่ิน ใหคงอยู
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 3  การเสรมิสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการ
ประเพณีบุญ
พระเวสสันดร 
 

เพ่ือเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ินให
คงอยูตอไป 

จัดงานประเพณีบุญพระ
เวสสันดร 
ปละ 1 ครั้ง 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวน
โครงการ
ประเพณีท่ีจัด
ตอป 

มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ินใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษา 

หนา 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

25 โครงการ
ประเพณไีหว
พระธาตุเมือง
จันทร 
  

เพ่ือเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ินให
คงอยูตอไป 

จัดงานประเพณีบุญรวม
ญาติไหวพระธาตุเมือง
จันทร 
ปละ 1 ครั้ง 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

จํานวน
โครงการ
ประเพณีท่ีจัด
ตอป 

มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ินใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษา 

26 โครงการงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต 
 

เพ่ือเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ินให
คงอยูตอไป 

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต 
ปละ 1 ครั้ง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวน
โครงการ
ประเพณีท่ีจัด
ตอป 

มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ินใหคงอยูตอไป 

สํานักปลดั 
กอง

การศึกษา 
 

27 โครงการ
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพ่ือเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ินให
คงอยูตอไป 

จัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 
ปละ 1 ครั้ง 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวน
โครงการ
ประเพณีท่ีจัด
ตอป 

มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ินใหคงอยูตอไป 

กอง
การศึกษา 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 3  การเสรมิสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการประเพณี
บุญบ้ังไฟ 

เพ่ือเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ินให
คงอยูตอไป 

จัดงานประเพณีบุญ
พระเวสสันดร 
ปละ 1 ครั้ง 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวน
โครงการ
ประเพณีท่ีจัด
ตอป 

มีการอนุรักษสืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน
ใหคงอยูตอไป 

กองการศึกษา 

หนา 127 
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29 โครงการประเพณี
สืบสานประเพณีวัน
เขาพรรษา 

เพ่ือเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ินให
คงอยูตอไป 

จัดงานประเพณวัีน
เขาพรรษา 
ปละ 1 ครั้ง 

- - 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จํานวน
โครงการ
ประเพณีท่ีจัด
ตอป 

มีการอนุรักษสืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน
ใหคงอยูตอไป 

กองการศึกษา 

30 โครงการประเพณี
รวมใจทําบุญสราง
ความสามัคคีเน่ืองใน
เทศกาลปใหม  

เพ่ือเปนการสงเสรมิ
ความรัก ความสามัคคี
ภายในองคกร 

จัดงานประเพณีรวมใจ
ทําบุญสรางความ
สามัคคเีน่ืองใน
เทศกาลปใหม  
ปละ 1 ครั้ง 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งท่ี
จัดตอป 

สงเสริมความรัก 
ความสามัคคี
ภายในองคกร กองการศึกษา 

31 โครงการจดัอบรม
คุณธรรม/จริยธรรม/
สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิตางๆ 

เพ่ือเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ินให
คงอยูตอไป 

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม/จรยิธรรม/
สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิตางๆ 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งท่ี
จัดตอป 

มีการอนุรักษสืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน
ใหคงอยูตอไป 

กองการศึกษา 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 3  การเสรมิสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการสงเสริมและ
รณรงคงานศพ/ 
งานบุญปลอดเหลา 

เพื่อเปนการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
ใหคงอยูตอไป 

จัดงานประเพณีบุญพระ
เวสสันดร 
ปละ 1 คร้ัง 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนโครงการ
ประเพณีที่จัดตอป 

มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป 

กองการศึกษา 

33 โครงการอนุรักษและสืบ
สานภาษาทองถิ่น 

เพื่อเปนการอนุรักษ/สืบสาน
ภาษาทองถิ่น 

1.จัดฝกอบรมใหความรู 
2.จัดทําเอกสารให
ความรูในเร่ืองภาษา
ทองถิ่นที่ถูกตอง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
ฝกอบรม 

ภาษาทองถิ่นมีการ
อนุรักษ/สืบสานใหคง
อยูสืบไป 

กองการศึกษา 
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34 โครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดู
รอน 

เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดเรียนรูตาม
หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และ
สงเสริมการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณรและ
อบรมเยาวชนภาคฤดู
รอน 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จํานวนเยาวชนที่
เขารวมกิจกรรม 

สงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดเรียนรูตาม
หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และ
สงเสริมการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 

กองการศึกษา 

35 โครงการสงบุคลากรใน
ตําบลเมืองจันทรเขารวม
กิจกรรมกับสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ 

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
ตางๆทั้งภายในและภายนอก
องคกร 

1.สงบุคลากรในตําบล
เมืองจันทรเขารวม
กิจกรรมกับสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
อื่นๆ 
2.สนับสนุนงบประมาณ
ในการเขารวม 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

จํานวนกิจกรรมที่
เขารวม 

บุคลากรมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตางๆทั้ง
ภายในและภายนอก
องคกร กองการศึกษา 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 3  การเสรมิสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการอดุหนุนศูนย
กีฬาตําบลเมืองจันทร 

เพ่ือ 
1.สงเสริมใหเด็กเยาวชน 
ประชาชนไดออกกําลัง
กาย 
2.ใหมีอุปกรณในการ
ออกกําลังกาย 

จัดซ้ือวัสด ุ ครุภัณฑ และอุปกรณ
กีฬา  ไดแก 
- ฟุตบอล 
- วอลเลยบอล - เปตอง 
- อุปกรณมวยไทย - อุปกรณกีฬา
อื่นๆ 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนวัสดุ  
ครุภัณฑ และ
อุปกรณกฬีาที่
ไดรับการ
สนับสนุน 

1.เด็ก  เยาวชน ประชาชนได
ออกกําลังกายและมีรางกายที่
แข็งแรง 
2.มีอุปกรณในการออกกําลัง
กายในศูนยกฬีาตําบล 

กองการศึกษา 

37 โครงการกอสราง  
ปรับปรุงลานกีฬา สนาม
กีฬา และลานกฬีา
อเนกประสงคภายใน
ชุมชน 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย
และสถานที่พักผอน
ภายในชุมชน 

กอสราง  ปรับปรุงลานกีฬา สนาม
กีฬา และลานกฬีาอเนกประสงค
ภายในชุมชน 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนลานกีฬาที่
ไดรับการ
ปรับปรุง/กอสราง 

มีสถานที่ออกกําลังกายและ
สถานที่พักผอนภายในชมุชน 

กองชาง 
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38 โครงการสนับสนุนการ
แขงขนักฬีาทองถิน่เกมส
และกฬีาประเภทตางๆ 

เพ่ือสงเสริมการออก
กําลังกายและสรางความ
สามัคคีภายในชุมชน 

สนับสนุน องคกร หนวยงานตางๆ ใน
การจดัการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนประเภท
กีฬาตางๆทีจ่ัด
แขงขนั 

มีการออกกําลังกายและสราง
ความสามัคคีภายในชมุชน กองการศึกษา 

39 โครงการแขงขนักฬีาสาย
สัมพันธศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก ศูนย
พัฒนาเดก็เล็กไดออก
กําลังกาย 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
แขงขนักฬีาสายสัมพันธศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่จัด
โครงการ 

เด็ก ศพด.มีรางกายทีแ่ข็งแรง
และพัฒนาทกัษะทางดานกีฬา 

กองการศึกษา 

40 โครงการแขงขนักฬีา
ตําบล”เมืองจันทรคัพ” 

เพ่ือสงเสริมการออก
กําลังกายและสรางความ
สามัคคีภายในชุมชน 

จัดการแขงขันกีฬาภายในเขตตําบล ป
ละ 1 โครงการ 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

มีการออกกําลังกายและสราง
ความสามัคคีภายในชมุชน 

กองการศึกษา 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 3  การเสรมิสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การแขงขนักฬีามวลชนสัมพันธ 

เพ่ือสงเสริมการออก
กําลังกายและสราง
ความสามัคคีภายใน
ชุมชน 

สงเสริมและสนับสนนุการ
แขงขนักฬีามวลชนสัมพันธ
กับหนวยงานตางๆ ปละ 1 
โครงการ 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

มีการออกกําลังกายและสราง
ความสามัคคีระหวาง
หนวยงาน/ชมุชน 

กองการศึกษา 

42 โครงการจัดการแขงขันกีฬายุวชน 
เยาวชน นักเรียนกลุมเครอืขาย 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
แขงขนักฬีายุวชน 
เยาวชน นักเรียนกลุม
เครือขาย 

สงเสริมและสนับสนนุการ
จัดการแขงขันกีฬายุวชน 
เยาวชน นักเรียนกลุม
เครือขาย ปละ 1 โครงการ 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

มีการออกกําลังกายและสราง
ความสามัคคี และรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน กองการศึกษา 

43 โครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬานักเรียนและเยาวชนภายใน
เขตตําบล 

เพ่ือ 1.สงเสรมิใหเด็ก
เยาวชน ไดออกกําลัง
กาย 2.เสรมิสรางความ
รักความสามัคคี 
3.สงเสริมใหเด็กใชเวลา

1.สนับสนุนการแข็งขันกีฬา
นักเรียนและเยาวชนตานยา
เสพติดภายในเขตตําบล 
2.สนับสนุนกลุมเครอืขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่
จัดการแขงขัน
กีฬา 

1.สงเสริมใหเด็กเยาวชน ได
ออกกําลังกาย 
2.เสริมสรางความรกัความ
สามัคคี 
3.สงเสริมใหเด็กใชเวลาวางให

กองการศึกษา 
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วางใหเกิดประโยชน 
4.สงเสริมใหเด็กมี
รางกายทีแ่ข็งแรง 

เมืองจันทร ไดเขารวม
แขงขนักฬีา 3.สนับสนุนการ
แขงขนักฬีาและนันทนาการ
แกเด็กและเยาวชน 

เกิดประโยชน 
4.สงเสริมใหเด็กมีรางกายที่
แข็งแรง 

44 โครงการสงเสริมสุขภาพและ
ทักษะทางดานกฬีา 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
กีฬาของเดก็/เยาวชนจน
สามารถเขาแขงขนักฬีา
ในระดับตางๆได 

1.สนับสนุนงบประมาณใน
การจดัหาวัสดุ/อุปกรณกีฬา 
2.สนับสนุนงบประมาณใน
การจดัการแขงขัน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 เด็ก
และเยาวชนมี
ทักษะกีฬาแต
เพ่ิมขึน้ 

เด็ก/เยาวชนมีการพัฒนา
ศักยภาพดานกีฬาและมีสุขภาพ
รางกายทีแ่ข็งแรง 

กองการศึกษา 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ประชาชนตําบล
เมืองจันทรรูทัน
ปองกันเอดส 

1. เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลความรู 
ขาวสาร สถานการณของโรค
เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธใหเขาถึง
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ทัศนคติในเชิงบวกตอการใช
ถุงยางอนามัยในการปองกัน
การติดเชื้อโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
3. เพื่อกระตุนและสงเสริมให
ประชาชนมีพฤติกรรมในการ
ปองกันโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่
ถูกตอง ตลอดจนมีพฤติกรรม

จัดฝกอบรมใหความรูกับ
ประชาชนตําบลเมืองจันทร 
จํานวน  ๑๐๐  คน 

๒๐,๐๐๐  
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

๒๐,๐๐๐ 
  (เทศบาล) 

จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

  1.เผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ความรู ขาวสาร 
สถานการณของโรคเอดส
และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
  2.ประชาชน
กลุมเปาหมายมีทัศนคติใน
เชิงบวกตอการใชถุงยาง
อนามัยในการปองกันการ
ติดเชื้อโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
  3.ประชาชน
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
ในการปองกันโรคเอดส
และโรคติดตอทาง

สํานักปลัด 
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ทางเพศที่ปลอดภัย  
 

 

 
 

 

เพศสัมพันธที่ถูกตอง 
ตลอดจนมีพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัย 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการแยกขยะ
อันตรายรักษ
ส่ิงแวดลอม 

1.เพื่อประชาสัมพันธให
ความรู ความเขาใจ สราง
ความรวมมือในการคัดแยก
ขยะอันตรายในครัวเรือน
ใหแกประชาชนในชุมชน  
2.เพื่อลดปริมาณการทิ้งขยะ
อันตรายในชุมชน 
3.เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการคัดแยกขยะ
อันตราย 
4.เพื่อใหมีการกาํจัดขยะ
อันตรายไดถูกวธิี ปองกัน
การปนเปอนสารเคมีจาก
ขยะอันตรายในส่ิงแวดลอม 

จัดฝกอบรมใหความรูกับ
ผูนําชุมชนและประชาชน
ตําบลเมืองจันทรจํานวน  

๑๐๐  คน 

๒๐,๐๐๐  
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

จํานวนประชาชน
ที่เขารวม
โครงการ 

1. ประชาชนในชุมชนมีความรู 
ความเขาใจ ใหความรวมมอืใน
การคัดแยกขยะอันตรายใน
ครัวเรือน  
2. ไมมีการทิ้งขยะอันตรายใน
ชุมชน 
3. ประชาชนมีสวนรวมในการ
คัดแยกขยะอันตราย 
4.การกําจัดขยะอันตรายไดถูก
วิธี ปองกันการปนเปอนสารเคมี
จากขยะอันตรายในส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

หนา 132 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปองกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

1. เพื่อรณรงคให
ประชาชนตระหนัก
ถึงอันตรายและการ
สรางภูมิคุมกันโรค
พิษสุนัขบา 

2. เพื่อลดความเส่ียง
จากการเกิดโรคพิษ
สุนัขบา 

3. เพื่อปองกันและ
ระงับการเกิด
โรคติดตอในเขต
เทศบาล 

           

1. สํารวจขึ้นทะเบียน และ
รณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาในสุนัขและ
แมว 
 2. เปาหมายในการลง
พื้นที่รณรงคการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา  
รวมทั้งบริการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาใน
เขตเทศบาลตําบลเมือง
จันทรทั้งหมด 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐  
(เทศบาล)  

จํานวนสัตวที่
ไดรับการขึ้น

ทะเบียน 

1. ไมมีอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบา 
และสามารถปองกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาได 
2. ประชาชนในตําบลเมืองจันทร
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา  
3. สามารถเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูนําชุมชน และหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ 

สํานักปลัด 

4 โครงการบริหาร
จัดการส่ิงปฏิกูล 
มูลฝอย และน้าํ
เสียในชุมชน 

เพื่อฝกอบรมใหความรู
ในการจัดการส่ิงปฏกิูล 
มูลฝอย และน้าํเสียใน
ชุมชน 

จัดฝกอบรมใหความรูกับ
ประชาชนในการจัดการส่ิง
ปฏิกูล มูลฝอย และน้ําเสีย
ในชุมชน 
 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

ประชาชนตําบลเมืองจันทรมี
ความรูความเขาใจในการจัดการ
ส่ิงปฏิกูล มูลฝอย และน้าํเสียใน
ชุมชน 

สํานักปลัด 

หนา 133 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 1.1 แผนงานlสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปองกัน
ควบคุมโรคระบาด
และโรคติดตอฤดู
หนาว ฤดูรอน และ
ฤดูฝน 

1. เพื่อรณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายและการ
สรางภูมิคุมกันโรคติดตอ  
2. เพื่อลดความเส่ียงจากการ
เกิดโรคระบาดและโรคติดตอ  
3. เพื่อปองกันและระงับการ
เกิดโรคระบาดและโรคติดตอ
ในเขตเทศบาลตําบลเมือง
จันทร 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนตําบลเมือง
จันทรทั้งหมด ๒๕ 

หมูบาน 

- 3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

3๐,๐๐๐  
(เทศบาล)  

3๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

1. ประชาชนตระหนกัถึง
อันตรายโรคระบาดและ
โรคติดตอ 
2. ลดความเส่ียงจากการ
เกิดโรคระบาดและ
โรคติดตอ  
3. ระงับการเกิดโรคติดตอ
ในเขตเทศบาลตําบลเมือง
จันทร 
๔. ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักปลัด 

6 โครงการ/กิจกรรม
อบรบรักษ
ส่ิงแวดลอม (ลดรับ 
ลดให ลดใช
ถุงพลาสติก) 

1.เพื่อรณรงคใหประชาชนใน
พื้นที่ไดลดการรับ การให การ
ใชถุงพลาสติก 
2.เพื่อเปนการลดภาวะโลก
รอน 
3.เพื่อเปนการดูแล รักษา
ส่ิงแวดลอม 

- จัดกจิกรรมใหความรู 
- จัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ 

- - 15,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

15,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

15,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

จํานวนกิจกรรม
ที่จัด 

- รณรงคใหประชาชนใน
พื้นที่ไดลดการรับ การให 
การใชถุงพลาสติก 
- เปนการลดภาวะโลกรอน 
- เปนการดูแล รักษา
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

1. เพื่อรณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
๒. เพื่อควบคุมปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
๓. เพื่อเฝาระวังการใชเกลือ
ไอโอดีนที่ไดมาตรฐานทุก
ครัวเรือน 
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนในพื้นที ่

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

- ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จํานวน
ประชาชนที่

เขารวม
โครงการ 

1. ประชาชนตระหนกัถึง
อันตรายของโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
2. ไมมีโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเขตตําบลเมือง
จันทร สํานักปลัด 

8 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราช
กุมารี 

เพื่อขับเคล่ือนและสํารวจขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัขในเขต
ตําบลเมืองจันทร 

1.เพื่อการสํารวจจํานวนสุนัข
และขึ้นทะเบียน 
2.เพื่อการขับเคล่ือนโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากพษิสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี 

- 30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

 

30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนสัตวที่
ขึ้นทะเบียน 

จํานวนสุนัขที่ไดรับการ
สํารวจและขึ้นทะเบียนใน
เขตตําบลเมืองจันทร 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
หนา 136  
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เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ/กิจกรรม Big 
Cleaning Day 

เพ่ือจัดกิจการการทํา
ความสะอาดภายในชุมชน 

จัดกิจกรรมการทําความสะอาดใน
ชุมชนเขตตําบลเมืองจันทร 

- 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ชุมชนมีความสะอาดและ
ปลอดภัยจากจากโรคภัย
ตางๆ 

สํานักปลัด 

10 โครงการ/กิจ
กรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เพ่ือฝกอบรมใหความรูใน
การจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนใหกับประชาชน 

จัดฝกอบรมใหความรูกับ
ประชาชนในการบริหารจัดการ
ขยะอยางเปนระบบ 
 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

ประชาชนตําบลเมอืง
จันทรมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการขยะใน
ชุมชน 

สํานักปลัด 

11 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการบรจิาค
โลหิตของเหลากาชาด
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
การจดังานบรจิาคโลหิต
ของเหลากาชาดจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน
บริจาคโลหิตของเหลากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อําเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อําเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อําเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อําเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อําเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

สงเสริมและสนับสนนุ
กิจกรรมการบรจิาคโลหิต
ของประชาชน 

สํานักปลัด 

12 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข  
 

เพ่ือเปนการใหความรูดาน
การสาธารณสุข และ
สงเสริมการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชน
ตําบลเมืองจันทร 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
จํานวน 25 หมูบาน ในเขตตําบล
เมืองจันทร 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

จํานวนหมูบาน
ที่สนับสนนุ
งบประมาณ 

ประชาชนตําบลเมอืง
จันทรมีความรูในดานการ
สาธารสุข และมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

สํานักปลัด 

13 โครงการขยะทองคํา เพ่ือเพ่ิมมูลคาของขยะให
สามารถใชประโยชนได 

1.จัดฝกอบรมและจดัตั้งทมี
ทํางาน 
2.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 

100,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนหมูบาน
ที่จัดตั้งธนาคาร
ขยะได 

เพ่ิมมูลคาของขยะให
สามารถใชประโยชนได 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
หนา 137 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก
ภายในเขตตําบล 

เพื่อควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออกในพื้นที่
ตําบลเมืองจันทร 

สนับสนุน รพสต. ในการ
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก 
1.สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซ้ือทรายอะเบทและ
น้ํายาฉีดพนยุง 
2.จัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน 
3.สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
4.ใหความรูเพิ่มเติมในการ
ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

จํานวนผูปวย
ดวยโรค
ไขเลือดออก
ภายในเขต
ตําบลลดลง
จากปที่ผานมา 

1.ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 
ปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก 
2.ลดการเกิดโรค
ไขเลือดออกภายใน
พื้นที่ 

สํานักปลัด 
รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร 

15 โครงการฉีดวัคซีน
ควบคุมและปองกันโรค 
สุนัข/แมวและโรคตางๆ
ในสัตว 

เพื่อควบคุม ปองกันโรค
พิษสุนัข-แมวบาและ
โรคตางๆในสัตว 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
1.จัดซ้ือวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัข-แมวบา/โรคตางๆ
ในสัตว 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว
อําเภอ) 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว
อําเภอ) 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว
อําเภอ) 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว
อําเภอ) 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว
อําเภอ) 

จํานวนสัตวที่
ไดรับการฉีด
วัคซีนและไม
เปนโรค 

1.ลดการเกิดโรคพิษ
สุนัข-แมวบา ในเขต
ตําบลเมืองจันทร 
 

สํานักปลัด 

16 โครงการชุมชนรวมใจใส
ใจสุขภาพ 

เพื่อออกเยีย่มเยยีน
ผูสูงอายุ/คนพิการ
ผูดอยโอกาสที่เปนกลุม
เส่ียง 

1.จัดบริการออกเยี่ยมเพือ่
สรางขวัญกําลังใจ 
2.ออกตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาสที่เปนกลุมเส่ียง 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

จํานวนคร้ังที่
จัดโครงการ
ออกเยีย่ม 

ผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาสที่เปนกลุม
เส่ียงไดรับการดูแลมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
รพสต. 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

หนา 143 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการสุขภาพดีวิถีคน
ตําบลเมืองจันทร 

เพื่อ 
1.ใหประชาชนไดรับ
ความรูและปองกันการ
เกิดปญหาดานสุขภาพ 
2.เพื่อรณรงคให
ประชาชนให
ความสําคัญในเร่ืองการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
3.บริการตรวจสุขภาพ
ใหกับประชาชน 

1.สนับสนุนการจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพตางๆ 
2.สงเสริมการตรวจคัดกรอง
โรค 
- คัดกรองเบาหวาน/ความดัน 
- คัดกรองสารเคมีในเลือด 
- คัดกรองมะเร็งปากมดลูก/
เตานม 
- คัดกรองโรคตางๆที่เปน
ประโยชนกบัประชาชน 
-รณรงคไมกินปลาดิบ 
-สงเสริมการออกกาํลังกาย 

100,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

100,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

100,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

100,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

100,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

 

จํานวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม
ดานสุขภาพ 

1.ประชาชนไดรับ
ความรูและปองกันการ
เกิดปญหาดานสุขภาพ 
2.ประชาชนให
ความสําคัญในเร่ืองการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
3.ประชาชนไดรับการ
บริการตรวจสุขภาพ 

สํานักปลัด 
รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร 

18 โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก      
 0 – 5 ป 

เพื่อใหเด็กวัย 0-5 ป มี
พัฒนาการที่เติบโต 
ตามวัย 

1.สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ/
อุปกรณ ในการสงเสริม
พัฒนาการเด็กในดานตางๆ 
2.ฝกอบรมใหความรูผูปกครอง
ในการเล้ียงดูบุตร 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

จํานวนเด็กวัย 
0-5 ปไดรับ
การพัฒนา
ตามวัย 

เด็กวัย 0-5 ป มี
พัฒนาการที่เติบโต 
ตามวัย กองการศึกษา 

19 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร 

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพที่ดี และมี
หลักประกันในการ
รักษาสุขภาพ 

สนับสนุนสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใหแก
ประชาชนในเขตตําบลเมือง
จันทร 

- - 200,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

200,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

200,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุนตาม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
และมีหลักประกันใน
การรักษาสุขภาพ 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

หนา 144 

 

 



      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ
หลัก 

20 โครงการสาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพื่อ 
1.ใหประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 
2.พัฒนาศักยภาพ  
อสม. ในการแกไข
ปญหาดานสุขภาพ 

- สนับสนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานบริการดาน
สาธารณสุขมูลฐาน แก
หมูบาน   
 - จัดฝกอบรมใหความรูใน
การพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงาน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

จํานวนคร้ังที่จัด
ฝกอบมรมให
ความรู 

1.ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี 
2. อสม. ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพใน
การทํางานดาน
สาธารณสุข 

สํานักปลัด 
รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร 

21 โครงการฝกอบรมให
ความรูต้ังครรภไมพรอม
ในวัยอันควร 

เพื่อใหความรูกับเด็ก
และเยาวชนในเร่ืองการ
ต้ังครรภในเวลาและวัย
อันสมควร 

จัดโครงการฝกอบรมให
ความรูกับกลุมเปาหมาย
ภายในเขตตําบล 

- - 50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

จํานวนคร้ังที่จัด
ฝกอบรม 

ลดปญหาการ
ต้ังครรภไมพรอมใน
เด็กและเยาวชน 

สํานักปลัด 

22 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
อสม. ใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดอบรมใหความรูและ
สนับสนุนอุปกรณในการ
ปฏิบัติหนาที ่
2.สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานวัน อสม. 
3. ปละ 1  คร้ัง 

- - 50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

จํานวนคร้ังที่จัด
ฝกอบรมใหกับ 
อสม. 
 

อสม.มีศักยภาพและมี
ความรูในการปฏบิัติ
หนาที ่
 

สํานักปลัด 
 

23 โครงการสงเสริม
สุขภาพหญิงต้ังครรภ
และหลังคลอด 

เพื่ออบรมใหความรูใน
ดานสุขภาพหญิง
ต้ังครรภและหลังคลอด 

1.จัดฝกอบรมใหความรูใน
ดานสุขภาพ/สนับสนุน
อาหารเสริมหญิงต้ังครรภ
และหลังคลอดปละ 1 คร้ัง 

- - 50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

จํานวนคร้ังที่จัด
ฝกอบรม 
 

หญิงต้ังครรภและ
หลังคลอดไดรับ
ความรูในการเล้ียงดู
บุตรอยางถูกวิธ ี

สํานักปลัด 
 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4  การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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24 โครงการใกลบาน ใกลใจ 
ตรวจรักษาผูปวยเร้ือรัง
ภายในเขตตําบล 

เพื่อตรวจติตามรักษา
ผูปวยเร้ือรังใหมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

1.จัดกิจกรรมใหความรู 
2.จัดกิจกรรมติดตาม ออกเยีย่ม รักษา 
ใหคําแนะนําผุปวยเร้ือรังในการปฏิบัติ
ตัว 
3.จัดกิจกรรมนัดผูปวยเร้ือรังในทุกๆ
เดือนมารักษาและตรวจสุขภาพ 
4.อบรมใหความรูการดูแลผูปวยของ
ผูปวยและผูดูแล 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

จํานวนผูปวย
เร้ือรังที่ไดรับ
การดูแลรักษา 

ผูปวยเร้ือรังไดรับการ
ดูแลและมีสุขภาพ 
ที่ดีขึ้น สํานักปลัด 

รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร 

25 โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคระบาดและ
โรคติดตอ 

เพื่อควบคุมและปองกัน
โรคระบาดและ
โรคติดตอ 
 

1.จัดกิจกรรมใหความรูในการในการ
ควบคุมและปองกันโรค 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณในการปองกัน
โรค 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

จํานวนผูปวย
จากโรคลดลง
จากปที่ผานมา 

มีควบคุมและปองกัน
โรคระบาดและ
โรคติดตอ 
 

สํานักปลัด 
รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร 
26 โครงการสรางเสริม

สุขภาพปากแมและเด็ก 
เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
ปากแมและเด็ก 

จัดฝกอบรมใหความรูในการดูแลสุขภาพ
ปากแมและเด็ก 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

จํานวนคร้ังที่
จัดฝกอบรม 

แมและเด็กมีสุขภาพ
ปากที่ดีและแข็งแรง 

สํานักปลัด 

27 โครงการผูปรุงปลอดโรค
ผูบริโภคปลอดภยั 

เพื่อใหความรูแก
ผูประกอบการ
รานอาหาร 

1.จัดฝกอบรม 
2.ตรวจสุขภาพผูประกอบการ
รานอาหาร 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

รอยละ 80 
ผูประกอบการ
มีสุขภาพที่ดี 

ผูประกอบการมี
ความรูและสามารถ
ปรุงอาหารที่
ปลอดภัยใหกับ
ผูบริโภค 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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1 โครงการ ” รักษน้ํา  
รักปา  รักษาแผนดนิ” 

- เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรน้ําและ
ปาและปลูกจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอม 
-  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในเขตตําบล 
- เพ่ืออนุรักษ รักษา บํารุงแหลงน้ําสาธารณะ
ภายในเขตตําบล 

- ฝกอบรมปลูกจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรน้ําและปา
และปลูกจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอม 
-- ปลุกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ปาชุมชน, 
พ้ืนที่สาธารณะ, วัด, โรงเรียน , หมูบาน และพ้ืนที่
สวนราชการภายในเขตตําบล 
-  กําจัดวัชพืช, ผักตบชวา ในบรเิวณหนองน้ํา
สาธารณะ,คลองอีสานเขียว,คลองธรรมชาติ 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐  
(เทศบาล)  

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

3๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ผูเขารับการอบรมมี
จิตสํานกึในการอนรุักษ
ปาชุมชน   
 

สํานักปลัด 

2 โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาชุมชนของตําบล
เมืองจันทร 

-ปลูกตนไมในวันสําคัญ  ไดแก  วันพอ
แหงชาติ   
วันแมแหงชาติ  และวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

จํานวนโครงการ
ที่ปลูกตนไม
ตามวันสําคัญ 

พ้ืนที่ปาไมชุมชน
เพ่ิมขึน้ 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝกอบรมการ
จัดทําแปลงเกษตร
สาธิตและศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
ชุมชนตําบลเมือง
จันทร 

เพื่อใหประชาชนที่เขารับการ
ฝกอบรมไดเขาใจและศึกษาการ
ทําการเกษตรอินทรียและเปน
แหลงเรียนรูภายในชุมชน 

ฝกอบรมใหความรูในเร่ืองการจัดทํา
แปลงเกษตรอินทรีย   
สาธิตภายในชุมชน  

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

สงเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

สงเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

สงเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

สงเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

สงเสริมฯ) 

จํานวนคร้ังที่
จัดฝกอบรม 

ประชาชนผูสนใจได
ทราบถึงวิธกีารทํา
เกษตรปลอดสารพิษ  

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟรอบปาชุมชน 

เพ่ือปองกันการรกุลํ้าปาชุมชนและ
จัดทําแนวกันไฟเขตปาชุมชนที่
ชัดเจน 
เพ่ือรกัษาพ้ืนที่ปาชุมชนในเขตตําบล 

กอสรางถนนเพ่ือทําเปนแนวกนัไฟรอบปา
ชุมชนภายในเขตตําบล 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางในการ
กอสราง 

ปองกันการรกุร้ําปา
ชุมชนและจัดทําแนว
กันไฟเขตปาชุมชนที่
ชัดเจน 

กองชาง 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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5 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ 

เพื่อเปนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่สําคัญที่มี
ในเขตพื้นที่ตําบลเมือง
จันทร 

จัดโครงการเพื่อใหความรูใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืชที่
สําคัญที่มีในเขตพื้นที่ตําบล
เมืองจันทร 

3๐,๐๐๐ 
เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล) 

3๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

3๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
โครงการ 

ไดมีการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่สําคัญที่
มีในเขตพื้นที่ตําบล สํานักปลัด 

6 โครงการปลูกปา
ชุมชนตําบลเมือง
จันทร 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีว
ใหกับปาชุมชนและอนุรักษ
พื้นที่ปา 
- เพื่อสรางจิตสํานกัในการ
หวงแหนปาชุมชนในเขต
ตําบล 

จัดโครงการปลูกปาในปา
ชุมชน 

15,000 
(เทศบาล) 

 
 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

จํานวนตนไมที่
ปลูกในปาชุมชน 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
ปาชุมชนและอนุรักษ
พื้นปา 

สํานักปลัด 

7 โครงการปลูกหญา
แฝกและปลูกพืช
บํารุงดิน 

เพื่อเปนการรักษาหนาดิน
ในพื้นที่สาธารณะ 

- รณรงคและสงเสริมการปลูก
หญาแฝกเปนพืชคุมดินและ
ปองกันการพังทลายของหนาดิน 
- จัดซ้ือเมล็ดพันธุพืชถั่วเขยีว 

100,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อําเภอ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อําเภอ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อําเภอ) 

30,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อําเภอ) 

30,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อําเภอ) 

จํานวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนไดเขาใจถึง
ประโยชนของการปลูก
พืชคุมดิน สํานักปลัด 

8 โครงการรณรงค
สงเสริมกิจกรรม
ดานส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน 

เพื่อฝกอบรมใหความรู
สงเสริมกิจกรรมการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอมในชุมชน 

1.จัดฝกอบรมใหความรูกับ
ประชาชนตําบลเมืองจันทร 
2.จัดกิจกรรมในการสงเสริม
อนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชน 

- 15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

จํานวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนตําบลเมือง
จันทรมีความรูความ
เขาใจในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุน
การปลูกขาวพันธุดี
ปลอดสารพิษ 

1.เพื่อสงเสริมการปลูก
ขาวปลอดสารพิษ 
2.เพื่อสนับสนุนเมล็ด

1.สงเสริมการปลูกขาว
ปลอดสารพิษ 
2.สงเสริมการใชปุยอินทรีย

500,000 
(เทศบาล) 

(ศูนยวิจัยพืชฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(ศูนยวิจัยพืชฯ) 

300,000 
(เทศบาล) 

(ศูนยวิจัยพืชฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(ศูนยวิจัยพืชฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(ศูนยวิจัยพืชฯ) 

จํานวน
เกษตรกรที่
เขารวม

1.เกษตรกรใน
ตําบลมีเมล็ด
พันธุขาวที่ดีใน

สํานักปลัด 
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พันธุขาวที่มีคุณภาพ ชีวภาพในการปลูกขาว 
3.สงเสริมเมล็ดพันธุขาว 
พันธุดีใหกับเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ 

โครงการ การเพาะปลูก 
2.ผลผลิตขาว
ของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น และมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

10 โครงการเกษตร
อินทรียวิถีศรีสะเกษ 

เพื่อเปนแหลงเรียนรู/
จัดสาธิตในการผลิตปุย
พืชสด/ปุยอินทรีย ซ่ึง
เกษตรกรสามารถนําไป
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติในพื้นที่นาของ
ตนเองได 

1.อุดหนุนศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล 
2.เกษตรกรภายในเขตตําบล
มีแหลงเรียนรูดานวิชาการ
ทางการเกษตร     

500,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

จํานวน
เกษตรกรที่
เขารวม
โครงการ 

เกษตรกรในเขต
ตําบลเมืองจันทร  
ไดมีแหลงเรียนรู
ดานวิชาการใน
การประกอบ
อาชีพทางการ
เกษตร 

สํานักปลัด 

11 โครงการปรับภูมิทัศน
บริเวณสองขางถนน
ภายในเขตตําบล 

เพื่อเปนการปรับปรุงภูมิ
ทัศนสองขางทางถนน
ในเขตตําบลใหดู
สวยงาม 

ปรับภูมิทัศนบริเวณสองขาง
ถนนภายในเขตตําบล 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

จํานวนถนน
ที่ไดรับการ
ปรับภูมิ
ทัศน 

สองขางถนน
ภายในเขตตําบล
เมืองจันทรมีภูมิ
ทัศนที่สวยงาม 

สํานักปลัด 
กองชาง 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลําน้ํา
หวยทับทัน ทัศนียภาพ
ส่ิงแวดลอมชุมชน/หนองน้ํา
สาธารณะ/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
/ชุมชนเศรษฐกิจและสํานักงาน

  1. เพื่อใหมีน้าํใชในการ
ทําการเกษตร  และเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน  
ในอําเภอเมืองจันทร 
  2. เพื่อใหเปนสถานที่

-ปรับปรุงบริเวณลําน้ําหวย
ทับทัน  เปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน  บริเวณ
ปาชุมชน/ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สํานักงานเทศบาล และ

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

จํานวนสถานที่
ที่ไดรับการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน 

ในแตละสถานที่ที่
ไดรับการปรับมีความ
สวยงามและนาอยู
มากขึ้น  

กองชาง 
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เทศบาลตําบลเมืองจันทร พักผอนและออกกําลังกาย
ของประชาชน 

ชุมชนเศรษฐกิจ 
-ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
หนองน้ําสาธารณะภายใน
เขตตําบล 
-ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสาย
หลักของตําบล 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปา
สาธารณะบานเมืองจันทร 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนปา
สาธารณะบานเมืองจันทร 

- ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนปาสาธารณะบานเมือง
จันทร 
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณ
ปา โดยการปลูกตนไม 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ปรับปรุงภูมิทัศนปา
สาธารณะบานเมือง
จันทรใหมีความ
สวยงาม 

สํานักปลัด 

14 โครงการสงเสริมรักษา
ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

เพื่อเปนการรณรงค 
ประชาสัมพันธ สราง
จิตสํานึก ในการรักษา
ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

จัดกิจกรรมในการรณรงค 
ประชาสัมพันธ สราง
จิตสํานึก ในการรักษา
ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

- 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

มีรณรงค 
ประชาสัมพันธ สราง
จิตสํานึก ในการ
รักษาส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการรังวัด และชี้แนว
เขตทีส่าธารณะประโยชน  
ในเขตตําบลเมืองจันทร 

 เพ่ือใหที่สาธารณะ
ภายในชุมชน  มีแนว
เขตทีช่ัดเจน ปองกนั
การลุกลํ้าจากประชาชน 

รังวัด และชีแ้นวเขตที่
สาธารณะ ในเขตตําบลเมือง
จันทร 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนที่
สาธารณะที่
ไดรับการรังวัด 

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน
ของหมูบาน/ชุมชนมแีนว
เขตทีช่ัดเจน 

สํานักปลัด 

16 โครงการบูรณะพระธาตุ
เมืองจันทร 

เพื่อเปนการซอมแซม
และและบูรณะพระ
ธาตุเมืองจันทร 

-บูรณะพระธาตุเมืองจันทร
และสงเสริมการทองเที่ยว 
-จัดทําประวัติพระธาตุเมือง
จันทร 

100,000 
(เทศบาล) 

(หนวยงานที่
เกี่ยวของ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(หนวยงานที่
เกี่ยวของ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(หนวยงานที่
เกี่ยวของ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(หนวยงานที่
เกี่ยวของ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(หนวยงานที่
เกี่ยวของ) 

จํานวนคร้ังใน
การซอมแซม
พระธาตุ 

พระธาตุเมืองจันทร
ไดรับการดูแลและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

กองการศึกษา 
กองชาง 
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17 โครงการกอสรางศาลา
กลางน้ําวัดเมืองจันทร 

เพื่อเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวบริเวณ
ปราสาทเมืองจันทรที่
เปนสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญของตําบล 

กอสรางศาลากลางน้ําวัด
เมืองจันทร  จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

จํานวนศาลา
กลางน้ําที่
สราง 

มีศาลาใหนักทองเที่ยว
ไดพักและมีจุดชมววิ
ภายในสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญภายในตําบล 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางศูนย
วัฒนธรรม “กยุ” 

เพื่อกอสรางแหลง
เรียนรูศูนยวัฒนธรรม 
“กุย” 

- กอสรางศูนยวัฒนธรรม 
“กุย” จํานวน 1 หลัง (ตาม
แบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

จํานวนศูนยที่
กอสราง 

มีแหลงเรียนรูศูนย
วัฒนธรรม “กยุ” กองชาง/

สํานักปลัด 

19. โครงการกอสราง “หอ
ศิลป”เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อกอสราง “หอ
ศิลป”เฉลิมพระ
เกียรติ ใหเปนเรียนรู
ของคนในชุมชน 

กอสราง“หอศิลป”เฉลิมพระ
เกียรติ (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

จํานวนหอ
ศิลปที่กอสราง 

มี“หอศิลป”เฉลิมพระ
เกียรติ ใหเปนเรียนรู
ของคนในชุมชน 

กองชาง/
สํานักปลัด 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. โครงการกอสรางหองน้ํา
ตอนรับนักทองเที่ยว 

เพื่อกอสรางหองน้ํา
ตอนรับนักทองเที่ยว 

กอสรางหองน้ํา จํานวน 12 
หอง (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

จํานวน
หองน้ําที่
กอสราง 

มีหองน้ําใชสําหรับ
การตอนรับ
นักทองเที่ยว 

กองชาง 

21. โครงการกอสรางกําแพง
วัดเมืองจันทร 

เพื่อกอสราง/ปรับปรุง
กําแพงวัดเมืองจันทร 
ใหมีความสวยงาม 

กอสราง/ปรับปรุงกําแพงวัด
เมืองจันทร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
กําหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง
กําแพง 

กําแพงวัดเมืองจันทร
มีความสวยงามและ
เปนระเบียบ 

กองชาง 
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2๒. โครงการปรับปรุงกําแพง
วัดเมืองจันทร 

เพื่อกอสราง/ปรับปรุง
กําแพงวัดเมืองจันทร 
ใหมีความสวยงาม 

กอสราง/ปรับปรุงกําแพงวัด
เมืองจันทร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
กําหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

ระยะทางใน
การกอสราง
กําแพง 

กําแพงวัดเมืองจันทร
มีความสวยงามและ
เปนระเบียบ 

กองชาง 

๒๓ โครงการปรับปรุงบูรณะ
บารายณ 

เพื่อปรับปรุงบูรณะ 
บารายณ 

ปรับปรุงบูรณะ 
บารายณ (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ัง
ที่บูรณะ 

บารายณไดรับการ
ปรับปรุงและบูรณะ
ใหมีความสวยงาม
และสมบูรณ 

กองชาง 

๒๔ โครงการกอสรางฝายน้าํ
ลนในเขตพื้นที่ปาชุมชน
บานหนองแคน หมูที ่๑๖ 

เพื่อกักน้ําไวใชในฤดู
แลงในพื้นที่ปาชุมชน 

กอสรางฝายน้าํลนในเขต
พื้นที่ปาชุมชน ในบริเวณ
คลองเดิม (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

จํานวนฝาย
น้ําลนที่
กอสราง 

มีไวใชในฤดูแลงใน
พื้นที่ปาชุมชน 
พื้นที่ปามีความอุดม
สมบูรณ 

กองชาง 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.๓ แผนงานบริหารท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๕ โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวภายในเขต
ตําบล 

เพื่อเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวภายใน
เขตตําบล 

-จัดอบรมใหมีอาสาสมัคร
แนะนําการทองเที่ยว 
(มัคคุเทศนอย)  
-รณรงคประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ) 

จํานวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นจากปที่
แลว 

สงเสริมการทองเที่ยว
ภายในเขตตําบล 

สํานักปลัด 

๒๖ โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตําบลเมือง
จันทร 

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตําบลเมือง
จันทร  

- จัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ตําบลเมืองจันทร 
- จัดทําวารสาร/ส่ือส่ิงเพิ่มใน
การประชาสัมพันธการ

20,000 
   (เทศบาล) 
   

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตําบล
เมืองจันทร สํานักปลัด 
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ทองเที่ยว 
 

๒๗ โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลเมือง
จันทร 

เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลเมือง
จันทร 

- พัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวภายในเขตตําบล 
- ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวภายในเขตตําบล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนแหลง
ทองเที่ยวที่ได
การพัฒนา 

พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลเมือง
จันทร 

สํานักปลัด 

๒๘ โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว 

เพื่อประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
ภายในเขตตําบล 

จัดทําปายประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวตางๆภายใน
เขตตําบล 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

จํานวนปายที่
ดําเนินการ 

ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวภายในเขต
ตําบล 

สํานักปลัด 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๙ โครงการ/กิจกรรมอบรมให
ความรูมัคคุเทศน 

เพื่ออบรมใหความรูมัคคุเทศน
ภายในเขตตําบล 

จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูมัคคุเทศนภายใน
เขตตําบล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ัง
ที่จัด
ฝกอบรม 

อบรมใหความรู
มัคคุเทศนภายในเขต
ตําบล 

สํานักปลัด 

๓๐ โครงการพัฒนาศักยภาพโฮมส
เตยชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย
ชุมชน 

จัดกิจกรรมในการ
ฝกอบรมใหความรูใน
การพัฒนาศักยภาพ
โฮมสเตยชุมชน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ัง
ที่จัด
ฝกอบรม 

พัฒนาศักยภาพโฮมส
เตยชุมชน 

สํานักปลัด 

๓๑ โครงการฟนฟูประวัติศาสตร
พระธาตุเมืองจันทร 

เพื่อเปนการอนุรักษ และฟนฟู
ประวัติศาสตรพระธาตุเมือง
จันทร 

จัดกิจกรรม/โครงการใน
การสงเสริมการอนุรักษ 
และฟนฟูประวัติศาสตร
พระธาตุเมืองจันทร 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ัง
ที่จัด
กิจกรรม 

มีการอนุรักษ และ
ฟนฟูประวัติศาสตร
พระธาตุเมืองจันทร 

สํานักปลัด 
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๓๒ โครงการผลิตน้ํา RO เพื่อ
อุปโภค บริโภค 

เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีน้ําที่สะอาดเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

กอสรางโรงผลิตน้ํา RO 
เพื่ออุปโภค บริโภค 
ภายในชุมชน 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

จํานวนโรง
ผลิน้ําที่
กอสราง 

ประชาชนมีน้ําที่
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

สํานักปลัด 
กองชาง 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่น 
และผูบริหารทองถิ่น 
ตําบลเมืองจันทร 

เพื่อใชในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่น.และ
ผูบริหารทองถิ่น 
 

เลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น 

900,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
ใหมีการเลือกต้ัง 

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่นเขามา
บริหารงาน 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูบานและ
ตําบล 

เพื่อใหประชาชนไดรวม
แสดงความคิดเห็นและ
เสนอโครงการความจําเปน
เรงดวน ความเดือดรอน
ตางๆ เพื่อการพัฒนา
หมูบานและตําบลเมือง
จันทร 

1.จัดฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกบักระบวนการ
จัดทําแผน ใหแก
ผูใหญบาน,สมาชิก,
ผูบริหาร,พนักงาน 
2.จัดเวทีประชาคม
หมูบานและตําบล เพื่อ
จัดทําแผน 

50,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนโครงการ
ที่เสนอเขาสู
แผนพัฒนา 

ประชาชนไดรวมแสดงความ
คิดเห็นและเสนอโครงการ
ความจําเปนเรงดวน ความ
เดือดรอนตางๆ เพื่อการ
พัฒนาหมูบานและตําบล
เมืองจันทร 

สํานักปลัด 

หนา 154 
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3 โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทองถิ่นและผูแทน
ภาคประชาชน 

 เพื่อใหคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
และผูแทนภาคประชาชน
ไดรับความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ เทศบาล 

จัดอบรม และศึกษาดู
งาน  เทศบาลตนแบบ  
ปละ  1  คร้ัง 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
โครงการ 

สามารถเพิ่มความรูและ
พัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของคณะผูบริหาร  สมาชกิ
สภาฯ/พนักงานและผูแทน
ภาคประชาชน 

สํานักปลัด 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง 
อาคารสํานักงาน 
และอาคารหอง
ประชุมของ เทศบาล 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของทาง
ราชการ 

จัดทําเหล็กดัด ทาสีรอบ
บริเวณอาคารสํานักงาน
และอาคารหองประชุม
ของเทศบาล  

800,000 
(เทศบาล) 

- 800,000 
(เทศบาล) 

800,000 
(เทศบาล) 

800,000 
(เทศบาล) 

จํานวนสถานที่ที่
ไดรับการ
กอสราง/
ปรับปรุง 

ไดรับความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสินของทาง
ราชการ 

กองชาง 

5 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการบูรณา
การแผนชุมชน  แผน
ตําบล  กับแผน
ยุทธศาสตรพัฒนา
อําเภอและจังหวัด 

เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
และเปดโอกาสใหประชาชน
ไดรวมคิด  รวมทํา  และ
เรียนรูการทํางานเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดอบรมการบูรณา
การแผนชุมชน แผน
ตําบล กับแผนยุทศา
สตรอําเภอและจังหวัด 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐  
(เทศบาล)  

3๐,๐๐๐ 
  (เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
  (เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

จํานวนคร้ังที่จัด
ฝกอบรม 

ประชาชนไดรวมคิด  รวมทาํ  
และเรียนรูการทํางานเพือ่
พัฒนาตนเอง  อันจะเปน
การสรางความเขมแข็งให
ชุมชน 

สํานักปลัด 

6 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานเทศบาล 

เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางเทศบาลตําบล
เมืองจันทรมีคุณธรรม

จัดโครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานเทศบาล และ

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคร้ังที่จัด
โครงการ 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจางเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

หนา 155 
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และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน พนักงานจางเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง/
ซอมแซม หอกระจาย
ขาวไรสายของเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม 
หอกระจายขาวไรสายของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ปรับปรุง/ซอมแซม หอ
กระจายขาวไรสายของ
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนจุดที่
ปรับปรุง/
ซอมแซม 

มีหอกระจายขาวไรสายเพื่อ
ประชาสัมพันธงาน และ
ภารกิจตางๆของเทศบาล 

สํานักปลัด 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ภายในเขต
เทศบาลตําบลเมืองจนัทร 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ

ปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) สํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองจนัทร 
และ บานเก็บงา หมูที่ 10 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จํานวนจุดที่
ปรับปรุง/
ซอมแซม 

ปรับปรุงระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ใหสามารถใช
งานไดเปนปกต ิ สํานักปลัด 

9 โครงการฝกอบรมให
ความรูการจัดเก็บเอกสาร
และการทาํลายหนังสือ 

เพ่ือฝกอบรมใหความรูการ
จัดเก็บเอกสารและการ
ทําลายหนังสือราชการให
ถูกตองตามระเบียบที่
เกี่ยวของ 

จัดโครงการฝกอบรมให
ความรูแกพนักงาน
เทศบาล,พนักงานจาง,ครู 
สังกัดเทศบาลตําบลเมอืง
จันทร 

- - 10,000 
(เทศบาล) 

- - จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมตาม
โครงการ 

พนักงานเทศบาล,พนักงานจาง
,ครู สังกัดเทศบาลตําบลเมอืง
จันทร มีความรูในการจดัเก็บ
เอกสารและการทําลายหนังสือ
ราชการใหถูกตอง 

สํานักปลัด 

10 โครงการฝกอบรมให
ความรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริต
ภาครัฐของเทศบาลตําบล

เพ่ือฝกอบรมใหความรูในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจรติภาครฐั รวมทั้งการ
ปลูกจิตสํานึกในการปองกัน

จัดโครงการฝกอบรมให
ความรูแกผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,

- - 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมตาม
โครงการ 

ผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,พนักงานจาง
,ครู สังกัดเทศบาลตําบลเมอืง
จันทร ไดรับความรูและมี

สํานักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

เมืองจันทร การทุจริต พนักงานจาง,ครู สังกัด
เทศบาลตําบลเมืองจนัทร 

จิตสํานกึในการปองกนัและ
ปราบปรามการทจุริตในการ
ทํางาน 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการ “รูรักษ 
สามัคคี พลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย” 

เพื่อสงเสริมความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน 

ฝกอบรมใหความรู และ
จัดกิจกรรมรักษ 
สามัคคี พลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนผูเขา
ฝกอบรม 

สงเสริมความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ
อานบัตรแบบ
อเนกประสงคSmart 
Card 

เพื่อใชงานในระบบ
สารสนเทศของ อปท. 

จัดซ้ืออุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค
Smart Card จํานวน 2 
เคร่ือง 

- 2,100 
(เทศบาล) 

1,400 
(เทศบาล) 

1,400 
(เทศบาล) 

- จํานวนเคร่ืองที่
จัดซ้ือ 

มีอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงคSmart 
Card ใชงานในระบบ
สารสนเทศของ อปท. 

สํานักปลัด 

13 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

 เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีและ
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 มี
แผนที่ภาษีของ
ตําบลที่มีขอมูลที่
ถูกตองครบถวน 

ผูมีหนาที่ชําระภาษีมา
ชําระภาษีมากขึ้น  
เทศบาล มีรายไดเพิ่มขึ้น กองคลัง 

14 โครงการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนที่ 

เพื่อ 
1.ใหความรูเกี่ยวกับการ
ชําระภาษ ี
2.บริการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนที ่

1.จัดโครงการฝกอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการ
ชําระภาษ ี
2.บริการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนที ่

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

รอยละ 90 ผูที่มี
หนาที่ในการ
ชําระภาษีมา
ชําระภาษีได
ทันเวลาที่กําหนด 

1.ใหความรูเกี่ยวกับการ
ชําระภาษ ี
2.บริการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนที่ 

กองคลัง 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการอาสาสมัครทองถ่ิน
รักษโลก 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ของอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 

ฝกอบรมใหความรูกับ
อาสาสมัครทองถ่ินรักโลก
ภายในเขตตําบล 

- 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนคนที่เขารวม
โครงการ 

อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลกไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด 

16 โครงการพัฒนาเวปไซด
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

เพ่ือพัฒนาระบบเวปไซด
เทศบาลตําบลเมืองจันทรให
ทันสมัยและสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบเวป
ไซดเทศบาลตําบลเมือง
จันทรใหทันสมัยและสามารถ
ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- - 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่พัฒนา/
ปรับปรุงระบบ 

เวปไซดเทศบาลตําบลเมืองจันทร
มีความทันสมัยและสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด 

17 โครงการจัดงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี และงานวันสําคัญ
ของชาติ 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรูถึง
ความสําคัญของงานรัฐพิธีและ
งานวันสําคัญของชาติ  

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี 
และงานวันสําคัญของชาติ 

40,000 
(เทศบาล) 

(อําเภอเมือง
จันทร) 

40,000 
(เทศบาล) 

(อําเภอเมือง
จันทร) 

80,000 
(เทศบาล) 

(อําเภอเมือง
จันทร) 

80,000 
(เทศบาล) 

(อําเภอเมือง
จันทร) 

80,000 
(เทศบาล) 

(อําเภอเมือง
จันทร) 

จํานวนงานรัฐพิธีและ
งานสําคัญตางๆที่จัด 

ประชาชนทุกหมูเหลาได
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

อําเภอเมอืงจนัทร 

18 โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือดําเนินการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 อําเภอเมืองจันทร 

เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑสําหรับศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 อําเภอเมืองจันทร 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานของศูนยศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 อําเภอเมืองจันทร 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จํานวนครั้งที่
สนับสนุน 

มีวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑสําหรับ
ศูนยศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 อําเภอ 
เมืองจันทร 

สํานักปลัด 

19 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เขาออกงาน 

เพ่ือใชในการบันทึกเวลาเขา
ออกงานของพนักงานเทศบาล, 
พนักงานจางเทศบาลตําบลเมือง
จันทร 

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

- - 9,700 
(เทศบาล) 

- - จํานวนเครื่องที่จัดซื้อ มีเครื่องในการบันทึกเวลาเขา
ออกงานของพนักงานเทศบาล, 
พนักงานจางเทศบาลตําบลเมือง
จันทร 

สํานักปลัด 

 

โครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
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เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและ
สิ่งกอสราง และประเมินภาษี  

เพ่ือสํารวจ จัดเก็บขอมูลภาษี ที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสราง รวมทั้งการใชประโยชนในที่ดิน
และ/หรือสิ่งปลูกสรางที่ครบถวนสมบูรณ
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนที่จําเปนตอการ
ประเมินภาษีใหสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับใช
ในการจัดเก็บภาษีในแตละป 

- ออกพ้ืนที่สํารวจ จัดเก็บขอมูล
ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง 
รวมทั้งการใชประโยชนในที่ดิน
และ/หรือสิ่งปลูกสราง ภายในเขต
ตําบล 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่
จําเปนสําหรับดําเนินโครงการ 

- 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

มีฐานขอมูลภาษี 
ที่ดิน และสิ่งปลูก
สราง ของ
เทศบาลตําบล
เมืองจันทรได
ครบถวน และ
สามารถใชเปน
ขอมูลในการ
จัดเก็บภาษีได 

ขอมูลภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูก
สราง รวมทั้งการใช
ประโยชนในที่ดินและ/หรือ
สิ่งปลูกสรางที่ครบถวน
สมบูรณตลอดจน
รายละเอียดอ่ืนที่จําเปนตอ
การประเมินภาษีใหสามารถ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับใชในการจัดเก็บภาษี
ในแตละปได 

สํานักปลัด 
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      สวนท่ี  5 

       การติดตามและประเมินผล 
 
6.1  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินหาป พ.ศ.2561–2565 ไปสูการปฏิบัตินั้นเปน
หนาท่ีของผูบริหารทองถ่ินตองกําหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  จําเปนตองกําหนดแนวทางในการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถ่ินตอบสนองตอปญหาความตองการและ
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลรวมท้ังสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษแบบบูรณาการและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้นการนํา
แผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน 4 แนวทางดังนี้ 
  1.  เทศบาลตําบลดําเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนา  
สามปนําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือปฏิบัติใหบรรลุจุดประสงค
ของแผนงาน/โครงการ 
  2. การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอ่ืนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  หรือองคกรเอกชน
เปนผู ดํ า เนินงาน   ในกรณี ท่ีองคการบริหารสวนตํ าบลไม มีความพรอมหรือ มี ศักยภาพเพียงพอและ                       
มีหนวยงานหรือองคกรอ่ืนมีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะดําเนินงานมากกวา 
  3. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคกรเอกชนอ่ืนในการ
ดําเนินงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะตองเก่ียวพันกับหนวยงานหรือองคกร  โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวน
สหการหรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ 
  4. การประสานกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคกรเอกชนอ่ืนเปนผู
จัดสรรงบประมาณและการดําเนินการตามแผนงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
สามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองจันทร  โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ินและ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดตามลําดับ 

6.2  หนวยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป 
 กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกํากับดูแลของ
ปลัดเทศบาลตําบลและผูบริหารดังนี้ 
  1.  สํานักปลัดเทศบาล 
  2.  กองคลัง 
  3.  กองชาง 
  4.  กองการศึกษา   
6.3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 
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(1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  จํานวนสามคน 
  (2).  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
  (3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
  (4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอก  จํานวนสองคน  
  (5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  และกรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได 

6.4  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   
  1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความคิด  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน
ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน 

4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

6.5   การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไว

หรือไม และผลของการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม โดยแยกเปน 
   -  การติดตาม เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   -  การประเมินผล เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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