ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค

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

เพื่อใหราษฎรใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก และ
ชวยลดฝุนละออง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานหนองแคนใหญ หมูที่
12 ถึง โรงเรียนบานหนอง
แคน ตําบลเมืองจันทร
อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานหนองโน หมูที่ 14 ถึง
บานทุม หมูที่ 8 ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก ชวย
ลดฝุนละออง ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

เพื่อใหราษฎรใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก ชวย
ลดฝุนละออง ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 2,250 ตรม.ลูกรังไหล
ทางกวางเฉลี่ย 0.20 เมตร พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 27 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 108 ตรม.ลูกรังไหลทาง
กวางเฉลี่ย 0.20 เมตร พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 2,000 ตรม.ลูกรังไหล
ทางกวางเฉลี่ย 0.20 เมตร พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)

1,386,000
450 เมตร
(เทศบาล)

1,386,000
450 เมตร
(เทศบาล)

93,501
27 เมตร
(เทศบาล)

93,501
27 เมตร
(เทศบาล)

1,385,200
400 เมตร
(เทศบาล)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

462,000
150 เมตร
(เทศบาล)

462,000
150 เมตร
(เทศบาล)

462,000
150 เมตร
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

93,501
27 เมตร
(เทศบาล)

93,501
27 เมตร
(เทศบาล)

93,501
27 เมตร
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง

346,300
100 เมตร
(เทศบาล)

346,300
100 เมตร
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง

1,385,200 692,6000
400 เมตร 200 เมตร
(เทศบาล)
(เทศบาล)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

กองชาง

กองชาง

หนา 81

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กวัดปา
สุธรรมรังษี ถึง บานหนอง
แคน หมูที่ 16 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานเมืองจันทร หมูที่ 2
ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ

โครงสรางการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็ก บาน
หุงคํา หมูที่ 23 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ

5

6

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 486,000.00 486,000.00
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
160 เมตร
160 เมตร
160.00 เมตร หรือพื้นที่
(เทศบาล)
(เทศบาล)
คอนกรีตไมนอยกวา 800.00
ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.เมือง
จันทรกําหนด)
กอสรางถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก 232,000.00 232,000.00
ฃนาดกวาง 5 เมตร ยาว 67.00
67 เมตร
67 เมตร
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
(เทศบาล)
(เทศบาล)
ลูกรังขางหลัง 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไมนอยกวา
335.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
ทต.เมืองจันทรกําหนด)

486,000.00 243,000.00 243,000.00
160 เมตร
80 เมตร
80 เมตร
(เทศบาล)
(เทศบาล)
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง

232,000.00 232,000.00
67 เมตร
67 เมตร
(เทศบาล)
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง

กอสรางถนนคอนกรีตเสรีมสราง 477,000.00
เหล็กขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
153 เมตร
153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(เทศบาล)
ลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 765.00 ตารางเมตร

477,000.00 477,000.00
153 เมตร
153 เมตร
(เทศบาล)
(เทศบาล)

477,000.00
153 เมตร
(เทศบาล)

232,000.00
67 เมตร
(เทศบาล)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
กองชาง

477,000.00
153 เมตร
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองชาง

หนา 82

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็ก บาน
หนองแคน หมู 16 ถึง
สวนธรรม ตําบลเมืองจันทร
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็กสาย
บานขนวนสมบูรณ หมู 22
ถึง คลองอีสานเขียน ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ

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

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ

8

9

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก ชวยลด
ฝุนละออง ลด
การเกิดอุบัติเหตุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

กอสรางถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
160.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
ไหลทาง 0.20 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 800.00
ตารางเมตร
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
550.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
ทต.เมืองจันทรกําหนด)

486,000.00
160 เมตร
เทศบาล

486,000.00
160 เมตร
เทศบาล

486,000.00
160 เมตร
เทศบาล

327,500.00
110 เมตร
เทศบาล

327,500.00
110 เมตร
เทศบาล

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

243,000.00 243,000.00
80 เมตร
80 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทางใน
การกอสราง

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

327,500.00
110 เมตร
เทศบาล

327,500.00 327,500.00
110 เมตร
110 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทางใน
การกอสราง

986,000.00
400 เมตร
เทศบาล

493,000.00 493,000.00
200 เมตร
200 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทางใน
การกอสราง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

กองชาง

หนกองช
า 83าง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานหนองแคนนอย
หมูที่ 4 ตําบลเมืองจันทร
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
กลางคํา หมูที่ 17 ถึง รอบ
ปาชา บานเมืองจันทร
หมูที่ 2 ตําบลเมืองจันทร
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานไผ
นอย หมูที่ 24 ถึง หนองไม
คาน ตําบลเมืองจันทร
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง

11

12

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

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

-

-

-

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

246,500.00 246,500.00
100 เมตร
100 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทางใน
การกอสราง

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

246,500.00 246,500.00
100 เมตร
100 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทางใน
การกอสราง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

กองชาง

หนา 84
-

493,000.00
200 เมตร
เทศบาล

493,000.00 246,500.00
200 เมตร
100 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทางใน
การกอสราง

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองชาง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานบก
หมูที่ 1 ถึง บานทุงสวาง หมูที่
18 ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหุง
คํา หมูที่ 23 ถึง บานเมือง
จันทร หมูที่ 2 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เก็บงา หมูที่ 10 (ตรงขาม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเก็บงา)

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง

14

15

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
160.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 800.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบทต.เมืองจันทรกําหนด)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
160.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 800.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบทต.เมืองจันทรกําหนด)
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
168.00 เมตร หนา 0.15
เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 672.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบทต.เมืองจันทรกําหนด)

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

480,000.00
160 เมตร
เทศบาล

480,000.00 480,000.00
160 เมตร
160 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทาง
ในการ
กอสราง

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

480,000.00
160 เมตร
เทศบาล

480,000.00 480,000.00
160 เมตร
160 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทาง
ในการ
กอสราง

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

หนา 85

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

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุม
หมูที่ 8 ถึง ทางหลวง
ชนบท 5049 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุง
สวาง หมูที่ 18 ถึง บาน
หนองหวา หมูที่ 11 ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟลท
ติก บานเมืองจันทร หมูที่ 2
ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง

17

18

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวกและชวย
ลดฝุนละออง
เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

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

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา

493,000.00
200 เมตร
เทศบาล

246,500.00 246,500.00
100 เมตร
100 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทางใน
การกอสราง

493,000.00
200 เมตร
เทศบาล

246,500.00 246,500.00
100 เมตร
100 เมตร
เทศบาล
เทศบาล

ระยะทางใน
การกอสราง

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
ไปมา
ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและชวย
ลดฝุนละออง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

หนา 86
กองชาง

กองชาง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

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

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

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

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

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

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

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
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
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

489,500

489,500

-

-

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

489,500

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน
ละออง

489,500

489,500

489,500

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

489,500

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน
ละออง

กองชาง

489,500

489,500

489,500

489,500

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน
ละออง

กองชาง

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

หนา 87

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

489,500

ที่

โครงการ

22

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

23

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎร
โดยปูผิวแอสฟลทติก บานหนอง ใชสญ
ั จรไปมา
แคน หมูที่ 16 ตําบลเมืองจันทร ไดสะดวก
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟลทติก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิ แอสฟลทติก
ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เมืองจันทร

-

24

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎร
โดยปูผิวแอสฟลทติก บานหนอง ใชสญ
ั จรไปมา
แคนใหญ หมูที่ 12 ตําบลเมือง ไดสะดวก
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟลทติก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิ แอสฟลทติก
ไมนอยกวา 1,100.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

-

เพื่อใหราษฎร ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟลทติก
ใชสัญจรไปมา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร
ไดสะดวก
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิ แอสฟลทติก
ไมนอยกวา 1,640.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เมืองจันทร

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
489,500

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

489,500

489,500

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน
ละออง

กองชาง

516,000

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน
ละออง

กองชาง

329,000

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน

กองชาง

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)

516,000

329,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

516,000

329,000

(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

เมืองจันทร

(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

ละออง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

25

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟลทติก ทางหลวง
3007 – บานมวงนอย หมูที่ 19
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎร
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

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

-

-

26

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

เพื่อใหราษฎร
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟลทติก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิ แอสฟลทติก
ไมนอยกวา 5,800 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,297,000

หนา 88

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1,297,000

1,297,000

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน
ละออง

กองชาง

1,692,000

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน

กองชาง

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)

1,692,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

1,692,000

27

จันทร จังหวัด ศรีสะเกษ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟลทติก บานเมือง
จันทร หมูที่ 2 ตําบลเมืองจันทร
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎร
ใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก

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

-

-

(กรมสงเสริมฯ)

(กรมสงเสริมฯ)

(กรมสงเสริมฯ)

1,142,000

1,142,000

1,142,000

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

28

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
ปูผิวแอสฟลทตกิ บานทุม หมูที่ 8
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

29

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
ปูผิวแอสฟลทตกิ บานเก็บงา หมูที่
10 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

30

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
ปูผิวแอสฟลทตกิ ทางเขาโรงเรียน

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟลทติก ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 690.00 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟลทติกไม
นอยกวา 2,760 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
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
ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟลทติก ขนาดกวาง 5.00 เมตร

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
822,000

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ละออง
ราษฎรไดรับ
กองชาง
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ชวยลดฝุน
ผ.๐2ละออง
บัญชีโครงการพัฒนา

หนา 89

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

822,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

822,000

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและชวย
ลดฝุนละออง

กองชาง

725,000

725,000

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

725,000

(เทศบาล)
(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและชวย
ลดฝุนละออง

กองชาง

733,000

733,000

733,000

ระยะทาง
ในการ

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

เมืองจันทรวิทยาคม

สะดวก

(อบจ.)
(อําเภอ)
(กรมทางหลวง)
(จังหวัด)
(กรมสงเสริมฯ)

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)

กอสราง
(เมตร)

ในการสัญจร
ไปมาและชวย
ลดฝุนละออง
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

31

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

32

โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อใหราษฎรใช
บานหนองแคน หมูที่ 16 ถึง สวนธรรม สัญจรไปมาได
หมูที่ 16 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง สะดวก
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ

33

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

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

กอสรางถนน คสล.ขนาด 2,689,617
(เทศบาล)
กวาง 5 เมตร ยาว
1,224 เมตร ไหลทางลง (กรมทางหลวง)
ลูกรังขางละ 1.00 เมตร (กรมสงเสริมฯ)
(ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด
กอสรางถนน คสล.ขนาด 1,823,842
(เทศบาล)
กวาง 5 เมตร ยาว 830
(กรมทางหลวง)
เมตร ไหลทางลงลูกรัง
(กรมสงเสริมฯ)
ขางละ 1.00 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด
กอสรางถนน คสล.ขนาด 3,405,970
(เทศบาล)
กวาง 5 เมตร ยาว
(อบจ.)
1,550 เมตร ไหลทางลง
(กรมทางหลวง)
ลูกรังขางละ 1.00 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตําบล (กรมสงเสริมฯ)
เมืองจันทรกําหนด

2562
(บาท)
2,689,617

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,689,617

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

2,689,617

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

(เทศบาล)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(กรมทาง
หลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

2,689,617

(เทศบาล)
(กรมทาง
หลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

กองชาง

1,823,842

1,823,842

1,823,842

(เทศบาล)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(กรมทาง
หลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

1,823,842

(เทศบาล)
(กรมทาง
หลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

กองชาง

3,405,970

3,405,970

3,405,970

3,405,970

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

กองชาง

(เทศบาล)
(อบจ.)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(กรมทาง
หลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(กรมทาง
หลวง)
(กรมสงเสริมฯ)
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

34

โครงการกอสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนองแคน หมู
ที่ 16 เสนบานหนองแคน หมู
ที่ 16 ถึง วัดปาสุธรรมรังษี
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก หมูที่ 5
เสนจากสามแยกทางหลวง
ชนบท 3007 ไปทางทิศเหนือ
ของหมูบาน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานไผ หมูที่ 7 ถึง
บานประโดะ ตําบลปราสาท
อําเภอหวยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ

35

36

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

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

1,670,024

1,670,024

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 4
เมตร ยาว 230 เมตร ไหลทาง
ลงลูกรังขางละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
400.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 2,000.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ ทต.เมืองจันทร
กําหนด)

วัตถุประสงค

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

งบประมาณ
2563
(บาท)

หนา 91

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1,670,024

(เทศบาล)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(กรมทาง
หลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

1,670,024

(เทศบาล)
(กรมทาง
หลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน
ละออง

กองชาง

-

-

403,880

403,880

403,880

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

กองชาง

-

-

462,000

462,000

462,000

ระยะทาง
ในการ
กอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน
ละออง
ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน
ละออง

1,670,024

(เทศบาล)

(เทศบาล)
(อบจ.)

(เทศบาล)

(เทศบาล)
(อบจ.)

(เทศบาล)

(เทศบาล)
(อบจ.)

กองชาง

หนา 92
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานโคก หมูที่ 5 เสนทาง
ทิศตกบานโคกสายรอบหมูบ าน

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 8 ถึงถนนลาดยาง หนอง
ไมคาน ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ
39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานทุงสวาง หมูที่ 18 ถึง
บานฮองคํา หมูที่ 20 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ
40. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเทคอนกรีตทับทางเขา
บานมวงนอย หมูที่ 19 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก
เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก
เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก และชวย
ลดอุบัติเหตุ

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

-

-

374,028

374,028

374,028

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

กองชาง

-

-

548,750

548,750

548,750

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

กองชาง

-

-

1,406,336

1,406,336

1,406,336

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

กองชาง

-

-

34,600
(เทศบาล)

-

-

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
กองชาง
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 213 เมตร ไหล
ทางลงลูกรังขางละ 0.50
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด
กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
5 เมตร ยาว 500 เมตร ไหล
ทางลงลูกรังขางละ 0.50
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด
กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง
5 เมตร ยาว 800 เมตร ไหล
ทางลงลูกรังขางละ 0.50
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
เมืองจันทรกําหนด
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเทคอนกรีตทับ
ขนาดยาว 50.00 เมตร กวาง
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)
(อบจ.)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)

(เทศบาล)
(อบจ.)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)
(อบจ.)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หนา 93

เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

40 โครงการกอสรางขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขา
โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม (ชวง
ที่ 1) ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ
41 โครงการกอสรางขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขา
โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม (ชวง
ที่ 2) ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค

เพื่อให
ราษฎรใช
สัญจรไปมา
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

กอสรางขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
100,000
ระยะทาง
ทั้ง 2 ขางๆละ กวางเฉลี่ย 1.40 –
(เทศบาล)
ในการ
2.10 เมตร ยาวเฉลี่ย 50 เมตร หนา
กอสราง
0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
(เมตร)
เมืองจันทรกําหนด)
เพื่อให
กอสรางขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
483,000
ระยะทาง
ราษฎรใช ทั้ง 2 ขางๆละ กวางเฉลี่ย 1.40 –
(เทศบาล)
ในการ
สัญจรไปมา 2.10 เมตร ยาวเฉลี่ย 230 - 240
กอสราง
ไดสะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
(เมตร)
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา
775.50 ตรม. (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด)
42 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร เพื่อให
กอสรางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
641,400 641,400 641,400 ระยะทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก ราษฎรใช ทั้งสองขางๆละ กวาง 1.00 เมตร
(เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล)
ในการ
ทช.ศก.3007 – บานโนนสูง
สัญจรไปมา ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
กอสราง
หมูที่ 13 ตําบลเมืองจันทร
ไดสะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
(เมตร)
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
กวา 998.00 ตรม. (ตามแบบ
ศรีสะเกษ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน
ละออง
ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน
ละออง

กองชาง

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และชวยลดฝุน
ละออง

กองชาง

กองชาง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

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

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

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

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

45 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เพื่อใหราษฎรใช
เสริมเหล็ก บานโนนสูง หมูที่ 13 สัญจรไปมาได
ถึง บานหนองแคนนอย หมูที่ 4 สะดวก
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

-

494,000
(เทศบาล)

494,000
(เทศบาล)

494,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

-

-

409,000
(เทศบาล)

409,000
(เทศบาล)

409,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

กองชาง

-

-

2,592,053

2,592,053

2,592,053

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

กอสรางขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้ง 2 ขางๆละ กวางเฉลี่ย 1.80 –
2.50 เมตร ยาวขางละ 190 - 190
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา
817.00 ตรม. (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด)
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)
กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 8
เมตร ยาว 2,943 เมตร ไหลทางลง
ลูกรังขางละ 1.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด

-

(เทศบาล)
(อบจ.)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

(เทศบาล)
(อบจ.)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

(เทศบาล)
(อบจ.)
(กรมทางหลวง)
(กรมสงเสริมฯ)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

46

โครงการกอสรางขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการถมดินไหลทาง บาน
กลางคํา หมูท ี่ 17 ถึง บานเมืองจันทร หมู
ที่ 2ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนนดิน โดยการถมดินคัน
ทาง บานอีงอย หมูท ี่ 6 ถึง บานมวงนอย
หมูที่ 19 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

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

-

-

150,000
(เทศบาล)

150,000
(เทศบาล)

150,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ชวยลดฝุนละออง

กองชาง

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

-

-

500,000
(เทศบาล)

500,000
(เทศบาล)

500,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองชาง

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดิน บานโคก
หมูที่ 5 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลง
หินคลุก บานกลาง หมูที่ 15 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก
เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

กอสรางถนนดินโดยการถมดิน
คันทาง พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 m.
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร กวาง 5.00 เมตร ไหลทาง
กวางเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 820 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด
กอสรางปรับปรุงถนนดิน ขนาดยาว 450.00
เมตร กวาง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)
กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองจันทรกาํ หนด)

250,000
(เทศบาล)

250,000
(เทศบาล)

250,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)
ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองชาง

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก
สายรอบปาชุมชนบานหนองหวา หมูท ี่ 16
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ขนาดยาว
700.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองจันทรกาํ หนด)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองชาง

47

48
49

50

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

150,000
(เทศบาล)
(อบจ.)

150,000
(เทศบาล)
(อบจ.)

150,000
(เทศบาล)
(อบจ.)

-

-

400,000
(เทศบาล)

400,000
(เทศบาล)

400,000
(เทศบาล)

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

กองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

หนา 96

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ

หนวยงานที่

51 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก
สายบานมวงนอย หมูที่ 19 ถึง หนอง
ไมคาน ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ
52 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก
สายรอบปาชุมชนบานหนองหวา หมูที่
16 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ
53 โครงการปรับปรุงถนนดิน บานโคก
หมูที่ 5 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

54 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ย เสนจาก บานดู หมูที่
18 ถึง คลองอีสานเขียว ตําบลเมือง

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

55 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ย เสนจาก บานทุงสวาง
หมูที่ 18 ถึง บานหนองหวา หมูที่ 11

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก
เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

ไดรับ

กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก
ขนาดยาว 700.00 เมตร กวาง 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)
กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก
ขนาดยาว 700.00 เมตร กวาง 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)
กอสรางปรับปรุงถนนดิน ขนาดยาว
450.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด)
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 800
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด)
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ยขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 400
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด)

-

-

400,000
(เทศบาล)

400,000
(เทศบาล)

400,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

-

-

400,000
(เทศบาล)

400,000
(เทศบาล)

400,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

-

-

90,000
(เทศบาล)

90,000
(เทศบาล)

-

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

-

-

100,000

100,000

100,000

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

หนา 97

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

56
57
58

59

60

๖๑

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดินบานหนองเรือ
หมูที่ 25 ถึง โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุก บานเก็บงา หมูท ี่ 10 ถึง ปาชาตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก
บานหนองแคน หมูที่ 16 ถึง โรงสูบน้ําบาน
หนองหวา หมูท ี่ 11ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนนดิน โดยการถมดินคันทาง
พรอมวางทอระบายน้ํา เสน ถนน รพช. 3007
ถึง หนองขาด ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการกอสรางถนนดิน โดยการถมดินคันทาง
เสน สามแยก ทช. ศก.3007 ถึง หนองขาด
(ชวงที่ 2) ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการสะพาน คสล.ขามหวยทับทัน บาน
หนองหวา ตําบลเมืองจันทร ถึง บานหนองหมี/
บานกระออม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรนิ ทร
พรอมกอสรางถนนลาดยาง

เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก
เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก
เพื่อใหราษฎรใช
สัญจรไปมาได
สะดวก

กอสรางปรับปรุงถนนดิน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
850 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร(ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด)
กอสรางปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ขนาดกวาง
5 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)
กอสรางปรับปรุงถนนดิน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)

-

-

190,000
(เทศบาล)

190,000
(เทศบาล)

190,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)
ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)
ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

-

-

190,000
(เทศบาล)

190,000
(เทศบาล)

190,000
(เทศบาล)

-

-

280,000
(เทศบาล)

280,000
(เทศบาล)

280,000
(เทศบาล)

เพื่อใหราษฎรใช กอสรางถนนดินโดยการถมดินคันทางพรอมวางทอ
สัญจรไปมาได
ระบายน้ําขนาด 0.40 m สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
สะดวก
กวาง 5 เมตร ไหลทางกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
330 เมตร หรือมีพนื้ ที่ถนนดินไมนอ ยกวา 1,650
ตรม.(ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)
เพื่อใหราษฎรใช กอสรางถนนดินโดยการถมดินคันทางพรอมวางทอ
สัญจรไปมาได
ระบายน้ําขนาด 0.40 m สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
สะดวก
กวาง 5 เมตร ไหลทางกวางเฉลี่ย0.50 เมตร ยาว
550 เมตร (ตามแบบ ทต.กําหนด)
เพื่อใหราษฎรใช กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยทับทัน ขนาดความ
สัญจรไปมาได
กวางของลําน้ํา 55.00 เมตร สะพานยาว
สะดวก
100.00 เมตร กวาง 10.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรกําหนด)

-

-

250,000
(เทศบาล)

250,000
(เทศบาล)

250,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

-

-

350,000
(เทศบาล)

350,000
(เทศบาล)

350,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

-

-

15,000,000
(เทศบาล)

15,000,000
(เทศบาล)

15,000,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน
การกอสราง
(เมตร)

ราษฎรไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

ที่
62

โครงการ
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อ
ครัวเรือน

วัตถุประสงค
เพื่อใหราษฎรไดมี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

1.บานกลาง หมูที่ 15
2.บานหนองโน หมูที่ 14

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

กองชาง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กองชาง

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

600,000
(เทศบาล)

600,000
(เทศบาล)

600,000
(เทศบาล)

รอยละ 80
ของราษฎร

ประชาชนมี
ไฟฟาใชทุก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
(การไฟฟา

63

โครงการการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
แรงต่ําเพื่อการเกษตร

เพื่อใหมีไฟฟาใชเพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

3. บานงิ้ว หมูที่ 9
4. บานเก็บงา หมูที่ 10 ,5. หมูท ี่ 5
6. หมูที่ 25 ,7. หมูที่ 14
8.หมูที่ 1 – หมูที่ 25
(ตามประมาณการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ)
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 หมูที่ 18
9. บานสวัสดี หมูที่ 21
10. บานหุงคํา หมูที่ 23
5. หมูที่ 1 – หมูที่ 25
(ตามประมาณการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ)

-

-

900,000
(เทศบาล)

900,000
(เทศบาล)

900,000
(เทศบาล)

มีไฟฟาใช

ครัวเรือน

รอยละ 80
ของราษฎร
มีไฟฟาใช
เพื่อ
การเกษตร
อยาง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟาใชเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

กองชาง
(การ
ไฟฟา
สวน
ภูมิภาค
)
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สวน
ภูมิภาค)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

หนา 99

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

64

โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน

เพื่อใหหมูบานมีแสงสวางอยาง
เพียงพอตอเนือ่ ง

65

โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ภายในเขตตําบล

เพื่อใหหมูบานภายในเขตตําบลมี
แสงสวางเพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

66

โครงการติดตั้งโคมไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (ระบบโซลาเซล)
ภายในตําบล
โครงการสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟเ บาน
หนองหวา หมูท ี่ 11

เพื่อใหหมูบานภายในเขตตําบลมี
แสงสวางเพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพื่อเปนการลดตนทุนการใช
พลังงานสําหรับการทําการเกษตร
และชวยแกไขปญหาภัยแลง

67

1. บานหนองแคนนอย ม. 4
2. บานเมืองจันทร หมูท ี่ 2
3. บานอีงอย หมูท ี่ 6
4. บานกลางคํา หมูท ี่ 17
5. บานเก็บงา หมูท ี่ 10
6. บานงิว้ หมูที่ 9
7. บานกลาง หมูท ี่ 15
8. บานหนองโน หมูที่ 14
9. บานโนนกลาง หมูที่ 3
10. บานทุงสวาง หมูที่ 18
8. หมูที่ 1 – หมูท ี่ 25
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ภายในเขตตําบลหมูท ี่ 1 – หมู
ที่ 25 (ตามประมาณการไฟฟา
สวนภูมิภาคฯ)
ติดตั้งโคมไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (ระบบโซลาเซล)
ภายในตําบลเมืองจันทร
ติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย สถานีสูบน้ํา
ดวยพลังงานไฟฟา
บานหนองหวา หมูที่ 11

-

-

900,000
(เทศบาล)

900,000
(เทศบาล)

900,000
(เทศบาล)

1.จํานวนหมูบาน
ที่ติดตั้ง
2.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

หมูบานมีแสงสวาง
อยางเพียงพอ
ตอเนื่อง

หมูบานมีแสงสวาง
กองชาง
อยางเพียงพอและมี
(การไฟฟาสวน
ความปลอดภัยใน
ภูมิภาค)
ชีวิตและทรัพยสนิ
หมูบานมีแสงสวาง
อยางเพียงพอและมี
กองชาง
ความปลอดภัย
ลดตนทุนการใช
พลังงานสําหรับการ
กองชาง
ทําการเกษตร ชวย
แกไขปผ.๐2
ญหาภับัยญ
แลชีงโครงการพัฒนา

-

-

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

รอยละ 80 ของ
หมูบานมีแสงสวาง
เพียงพอ

-

-

500,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุนฯ)
900,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุนฯ)

500,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุนฯ)
900,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุนฯ)

500,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุนฯ)
900,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุนฯ)

จํานวนโคมไฟฟาที่
ติดตั้ง
สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟาได
รอยละ 80

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองชาง
(การไฟฟาสวน
ภูมิภาค)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

1

โครงการขุดลอกหนอง
ไมคาน

2

โครงการขุดลอกหนอง
ผือ

3

โครงการขุดลอกหนอง
แคนนอย

4

5

โครงการขุดลอกคลอง
อีสาน บานไผนอย ถึง
บานทุงสวาง
โครงการขุดลอกคลอง
อีสาน บานไผนอย ถึง
บานโคก

1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขุดลอกหนองไมคาน ขนาด
กวาง 42.00 เมตร ยาว 100
เมตร ลึก 6.00 เมตร
(ตามแบบ เทศบาลกําหนด)
ขุดลอกหนองไมคาน ขนาด
กวาง 160.00 เมตร ยาว
163 เมตร ลึก 6.00 เมตร
(ตามแบบ เทศบาลกําหนด)
ขุดลอกหนองไมคาน ขนาด
กวาง 108.00 เมตร ยาว
12600 เมตร ลึก 6.00
เมตร (ตามแบบ เทศบาล
กําหนด)
ขุดลอกคลองอีสานเขียว ขนาด
กวาง 18.00 เมตร ลึก 6.00
เมตร ยาว 1,100.00 เมตร
(ตามแบบ เทศบาลกําหนด)
ขุดลอกคลองอีสานเขียว ขนาด
กวาง 18.00 เมตร ลึก 6.00
เมตร ยาว 1,100.00 เมตร
(ตามแบบ เทศบาลกําหนด)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

376,000
(เทศบาล)

376,000
(เทศบาล)

376,000
(เทศบาล)

ขนาดของ
หนองน้ําที่
ไดรับการขุด
ลอก
1,477,000 1,477,000 1,477,000 ขนาดของ
(เทศบาล)
(เทศบาล)
(เทศบาล) หนองน้ําที่
ไดรับการขุด
ลอก
2,081,000 2,081,000 2,081,000 ขนาดของ
(เทศบาล)
(เทศบาล)
(เทศบาล) หนองน้ําที่
ไดรับการขุด
ลอก

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัย
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง
2.ราษฎรไดมีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ
1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัย
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง
2.ราษฎรไดมีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ
1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัย
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง
2.ราษฎรไดมีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

1,368,000 1,368,000 1,368,000 ระยะทางใน
(เทศบาล)
(เทศบาล)
(เทศบาล) การขุดลอก

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัยแลง
ไดรับการแกไขปญหาภัยแลง
2.ราษฎรไดมีนา้ํ ใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

กองชาง

1,368,000 1,368,000 1,368,000 ระยะทางใน
(เทศบาล)
(เทศบาล)
(เทศบาล) การขุดลอก

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัยแลง
ไดรับการแกไขปญหาภัยแลง
2.ราษฎรไดมีนา้ํ ใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

กองชาง

ที่

โครงการ

6 โครงการขุดลอก

คลองอีสาน บาน

วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ขุดลอกคลองอีสานเขียว
ขนาดกวาง 18.00 เมตร

-

-

กองชาง

กองชาง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กองชาง

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

1,368,000
(เทศบาล)

1,368,000
(เทศบาล)

1,368,000
(เทศบาล)

ระยะทาง
ในการขุด

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัย
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง

กองชาง

กลาง ถึง บานงิว้

2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ

7 โครงการขุดลอก

1.เพื่อเปนการปองกันและ
คลองอีสาน บานงิ้ว แกไขปญหาภัยแลง
2.เพือ่ ใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
ถึง บานทุงสวาง
การเกษตรอยางเพียงพอ

8 โครงการขุดลอก

คลองอีสาน บาน
ทุงสวาง ถึง บาน
ฮองคํา
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1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ

โครงการกอสราง
1.เพื่อเปนการปองกันและ
แกมลิง หมูที่ 11 แกไขปญหาภัยแลง
หมูที่ 12 หมูที่ 16 2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
3.เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร

ลึก 6.00 เมตร ยาว
1,100.00 เมตร (ตาม
แบบ เทศบาลกําหนด)
ขุดลอกคลองอีสานเขียว
ขนาดกวาง 18.00 เมตร
ลึก 6.00 เมตร ยาว
1,100.00 เมตร (ตาม
แบบ เทศบาลกําหนด)
ขุดลอกคลองอีสานเขียว
ขนาดกวาง 18.00 เมตร
ลึก 6.00 เมตร ยาว
1,100.00 เมตร (ตาม
แบบ เทศบาลกําหนด)
กอสรางแกมลิง ขนาด
กวาง 160 เมตร ยาว
404 เมตร ลึก 5 เมตร
(ตามแบบ เทศบาล
กําหนด)

-

-

-

5,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

-

5,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

ลอก

2.ราษฎรไดมีนา้ํ ใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

1,368,000
(เทศบาล)

1,368,000
(เทศบาล)

1,368,000
(เทศบาล)

ระยะทาง
ในการขุด
ลอก

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัย
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง
2.ราษฎรไดมีนา้ํ ใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

1,368,000
(เทศบาล)

1,368,000
(เทศบาล)

1,368,000
(เทศบาล)

ระยะทาง
ในการขุด
ลอก

1.ประชาชนที่ประสบปญหาภัย
แลงไดรับการแกไขปญหาภัยแลง
2.ราษฎรไดมีนา้ํ ใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ

5,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

5,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

5,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

ขนาดของ
แกมลิงที่
ไดรับการ
ขุดลอก

1.ประชาชนที่ประสบปญหา
ภัยแลงไดรับการแกไขปญหา
ภัยแลง
กองชาง
2.ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา
3.มีน้ําที่เพียงพอทําการเกษตร

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

8

โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อ
การการเกษตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อเปนการปองกัน
ขุดเจาะบอบาดาลขนาดปากบอ
และแกไขปญหาภัยแลง
กวาง 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 42
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช เมตร
ในครัวเรือนอยางเพียงพอ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
375,000
(เทศบาล)

กองชาง

กองชาง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

375,000
(เทศบาล)

375,000
(เทศบาล)

จํานวนบอ
บาดาลที่ขุด
เจาะ

1.ประชาชนที่ประสบ
ปญหาภัยแลงไดรับการ
แกไขปญหาภัยแลง
2.ราษฎรไดมีนา้ํ ใชอยาง

กองชาง

เพียงพอ

9

10

11

12

โครงการปรับปรุงซอมแซมโรง
สูบน้ําดวยระบบไฟฟา บาน
หนองหวา หมูที่ 11

เพื่อปรับปรุง ซอมแซมโรง ปรับปรุง ซอมแซม โรงสูบน้ํา
สูบน้ําใหสามารถใชงานได ดวยระบบไฟฟา บานหนองหวา
หมูที่ 11 (ตามแบบ เทศบาล
กําหนด)
โครงการขยายทอสงน้ําโรงสูบน้ํา เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน -ขยายเขตทอสงน้ําโรงสูบน้ํา
ดวยระบบไฟฟา บานหนองหวา การเกษตรอยางเพียงพอ บานหนองหวา หมูที่ 11
หมูที่ 11
ตลอดทั้งป
-ขยายเขตทอสงน้ําโรงสูบน้ํา
ภายในเขตตําบล
โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา
เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน กอสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 4
บานกลาง หมูที่ 15
การเกษตรอยางเพียงพอ จุด ขนาดกวาง 18.00 เมตร
ตลอดทั้งป
สูง 2.40.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)
โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา
เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน กอสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 1
(ฝายชะลอน้าํ ลําหวยทับทัน)
การเกษตรอยางเพียงพอ จุด ขนาดกวาง 65.00 เมตร
บานหนองแคน หมูที่ 16
ตลอดทั้งป
สูง 3.50.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้ง
ที่ซอมแซม

-

-

800,000
(เทศบาล)

800,000
(เทศบาล)

800,000
(เทศบาล)

ระยะทางใน ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การกอสราง การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป

600,000
(เทศบาล)

600,000
(เทศบาล)

600,000
(เทศบาล)

จํานวนจุดที่
กอสราง

-

-

-

-

1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนจุดที่
(เทศบาล)
(เทศบาล)
(เทศบาล) กอสราง
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป

ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
กองชาง
เพียงพอตลอดทั้งป
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการกอสรางอางเก็บ
น้ํา บานหนองหวาฮองคํา

1.เพื่อเปนสถานที่ในการ
เก็บน้ํา.ใชในการเกษตร
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป
14 โครงการขุดลอกและขยาย 1.เพื่อเปนการปองกันและ
เขตหนองน้ําสาธารณะ
แกไขปญหาภัยแลง
ภายในเขตตําบลเมือง
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใช
จันทร
ในครัวเรือนอยางเพียงพอ

กอสรางอางเก็บน้ํา
จํานวน 1 แหง เนื้อที่ 20
ไร (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

-

ขุดลอกและขยายเขต
หนองน้ําสาธารณะ (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

1,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

-

5,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

5,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

5,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

1,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

1,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

1,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

1,000,000
(เทศบาล)
(งบอุดหนุน)

-

1,500,00

1,500,00

1,500,00

15 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบา น บาน
เก็บงา หมูที่ 10

เพื่อใหราษฎรในหมูบา น
ไดมีน้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค

กอสรางระบบประปา
หมูบาน (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

-

16 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบา น บาน
หนองแคนใหญ หมูที่ 12
17 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบา น บาน
กลาง หมูที่ 15

เพื่อใหราษฎรในหมูบา น
ไดมีน้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
เพื่อใหราษฎรในหมูบา น
ไดมีน้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค

กอสรางระบบประปา
หมูบาน (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)
กอสรางระบบประปา
หมูบาน (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

-

-

-

-

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

1,500,00

1,500,00

จํานวนอาง
เก็บน้ําที่
กอสราง

1.มีสถานที่ในการเก็บ
น้ํา.ใชในการเกษตร
2.ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป
จํานวนหนอง 1.มีสถานที่ในการเก็บ
น้ําที่ขุดลอก น้ํา.ใชในการเกษตร
และขยายเขต 2.ราษฎรไดมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดทั้งป
จํานวนประปา ราษฎรในหมูบานไดมี
ที่กอสราง
น้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

1,500,00

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

จํานวนประปา
ที่กอสราง

1,500,00

1,500,00

1,500,00

จํานวนประปา
ที่กอสราง

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ราษฎรในหมูบานไดมี
น้ําสะอาดเพื่อการ
กองชาง
อุปโภค – บริโภค
ราษฎรในหมูบานไดมี
น้ําสะอาดเพื่อการ
กองชาง
อุปโภค – บริโภค
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

18 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบา น บาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหราษฎรในหมูบา นไดมี
น้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค –

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางระบบประปา
หมูบาน (ตามแบบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

1,500,00

1,500,00

1,500,00

จํานวนประปา
ที่กอสราง

ราษฎรในหมูบานไดมี
น้ําสะอาดเพื่อการ

กองชาง

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

(เทศบาล)
(กรมทรัพยฯ)

หนองแคน หมูที่ 16
19 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบา น บานโนน
กลาง หมูที่ 3

20 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบา น บานทุม
หมูที่ 8

บริโภค

เทศบาลกําหนด)

อุปโภค – บริโภค

1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
หมูบานใหไดคุณภาพและมี
มาตรฐาน
2.เพื่อใหประชาชนในหมูบา น
ไดมีน้ําที่สะอาดใชใน
ครัวเรือน
3.เพื่อใหมีน้ําใชในครัวเรือน
เพียงพอตลอดทั้งป
1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
หมูบานใหไดคุณภาพและมี
มาตรฐาน
2.เพื่อใหประชาชนในหมูบา น
ไดมีน้ําที่สะอาดใชใน
ครัวเรือน
3.เพื่อใหมีน้ําใชในครัวเรือน
เพียงพอตลอดทั้งป

เพื่อใหระบบประปา
สามารถผลิตน้ําได 60
ลบ.ม./วัน

-

เพื่อใหระบบประปา
สามารถผลิตน้ําได 60
ลบ.ม./วัน

-

-

-

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

จํานวนประปา 1.มีระบบประปา
หมูบานที่ไดรับ หมูบา นใหไดคุณภาพ
การปรับปรุง และมีมาตรฐาน
2.ประชาชนในหมูบาน
ไดมีน้ําที่สะอาดใชใน
ครัวเรือน
จํานวนประปา 1.มีระบบประปา
หมูบานที่ไดรับ หมูบา นใหไดคุณภาพ
การปรับปรุง และมีมาตรฐาน
2.ประชาชนในหมูบาน
ไดมีน้ําที่สะอาดใชใน
ครัวเรือน

กองชาง

กองชาง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนา 105

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

21 โครงการซอมแซมระบบ
ประปาหมูบา น

เพื่อใหราษฎรในหมูบา นไดมีน้ํา
สะอาดเพื่อการอุปโภค – บริโภค

22 โครงการขยายเขตประปา 1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
หมูบาน
หมูบา นใหไดคุณภาพและมี
มาตรฐาน
2.เพื่อใหประชาชนในหมูบา นได
มีน้ําที่สะอาดใชในครัวเรือน
3.เพื่อใหมีน้ําใชในครัวเรือน
เพียงพอตลอดทั้งป
23 โครงการขุดเจาะน้ํา
1.เพื่อเปนการปองกันและแกไข
บาดาลเพื่อการอุปโภค
ปญหาภัยแลง
2.เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําใชใน
ครัวเรือนอยางเพียงพอ
3.เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
น้ําสําหรับการอุปโภค
4.เพื่อการผลิตน้ําประปา

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบา น

-

-

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

เพื่อใหระบบประปา
สามารถผลิตน้ําได
60 ลบ.ม./วัน

-

-

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

ขุดเจาะบอบาดาล
ขนาดปากบอกวาง
6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา
42 เมตร

-

-

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

จํานวนหมูบ านที่
ซอมแซมระบบ
ประปา (แหง)
จํานวนประปา
หมูบานที่ไดรับ
การปรับปรุง

ราษฎรในหมูบานไดมีน้ํา
สะอาดเพื่อการอุปโภค –
บริโภค
1.มีระบบประปาหมูบานใหได
คุณภาพและมีมาตรฐาน
2.ประชาชนในหมูบานไดมีน้ํา
ที่สะอาดใชในครัวเรือน

กองชาง

กองชาง

จํานวนบอบาดาล 1.ประชาชนที่ประสบปญหา
ที่ขุดเจาะ
ภัยแลงไดรับการแกไขปญหา
ภัยแลง
2.ราษฎรไดมีน้ําใชอยาง
เพียงพอ
กองชาง
3.มีน้ําที่เพียงพอสําหรับการ
อุปโภค
4.มีน้ําสําหรับการผลิต
น้ําประปาหมูบานที่เพียงพอ
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

หนา 106

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการฝกอบรมการทํา
ปุยอินทรีย/ชีวภาพ

2

โครงการฝกอบรมอาชีพ
ประชาชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

3

4

โครงการฝกอบรมอาชีพ
การเลี้ยงสัตว

โครงการสงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบล
เมืองจันทร

เพื่อใหราษฎรไดมี
1.ความรูในการ
จัดทําปุยอินทรีย/
ชีวภาพ
เพื่อใหประชาชน
ไดมีความรูความ
เขาใจการ
ประกอบอาชีพ
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเปนการ
1.สงเสริมอาชีพ
การเลี้ยงสัตว
ใหกับราษฎร

จัดฝกอบรมการจัดทําปุย
อินทรีย/ชีวภาพ ใหความรูก ับ
ราษฎรภายในเขตตําบล

-

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จัดฝกอบรมอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ประชาชน

-

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จัดฝกอบรมอาชีพเลี้ยงสัตวใน
สาขาตางๆใหกบั ประชาชน

-

เพื่อสงเสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวใชภายใน
ตําบล

1.สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวภายในชุมชน
2.จัดหาเมล็ดพันธุขา วที่มี
คุณภาพใหกับเกษตรกร
3.จัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ด
พันธุขาว

-

-

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)
(เกษตรอําเภอ)
(ศูนยเมล็ดพันธุ
ขาว)
(กรมสงเสริมฯ)

200,000
(เทศบาล)
(เกษตรอําเภอ)
(ศูนยเมล็ดพันธุ
ขาว)
(กรมสงเสริมฯ)

200,000
(เทศบาล)
(เกษตรอําเภอ)
(ศูนยเมล็ดพันธุ
ขาว)
(กรมสงเสริมฯ)

รอยละ 90 ของ
ราษฎรที่เขารวม
โครงการมีความรู
ในการจัดทําปุย
รอยละ 90 ของ
ราษฎรที่เขารวม
โครงการมีความรู
ในการประกอบ
อาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
รอยละ90 ของ
ราษฎรที่เขารวม
โครงการมีความรู
ความเขาใจในการ
ประกอบอาชีพ
รอยละ 90 ของ
เกษตรกรใชเมล็ด
พันธุขาวที่ผลิต
ภายในชุมชน

1.ราษฎรมีความรูใน
การจัดทําปุย อินทรีย/
ชีวภาพ
1.ประชาชนไดมี
ความรูความเขาใจ
การประกอบอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและรู
หลักการประกอบ
อาชีพไดอยางถูกตอง
ประชาชนมีเมล็ดพันธุ
ขาวที่ผลิตภายใน
ชุมชนใชในตําบล

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

5 โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
ขยายผลหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ
6 โครงการกอสราง
ตลาดนัดชุมชน
ภายในตําบลเมือง
จันทร
7 โครงการฝกอบรม
ใหความรูในการ
ประกอบอาชีพ
การเลีย้ งโค

เพื่อสงเสริมใหทุกภาค
สวนมีการบูรณาการ
การทํางานรวมกันและ
ขับเคลื่อนหมูบา น
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหมีตลาดไว
จําหนายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบล
- เพื่อฝกอบรมและ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยง
โคภายในเขตตําบล
- เพื่อเปนการสราง
รายไดเสริมใหกับ
ชุมชน

1.จัดฝกอบรมใหความรู
100,000
2.จัดศึกษาดูงาน
(เทศบาล)
3.สนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินการขับเคลื่อน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
กอสรางตลาดนัดชุมชน
200,000 200,000
ภายในตําบล จํานวน 1
(เทศบาล) (เทศบาล)
แหง (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)
- จัดฝกอบรมใหความรูใน
การประกอบอาชีพการเลี้ยง
โค
- สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ ใน
การประกอบอาชีพ

100,000
(เทศบาล)

100,000 100,000 จํานวนครั้งที่
(เทศบาล) (เทศบาล) จัดกิจกรรม

200,000
(เทศบาล)

200,000 200,000 จํานวนตลาด
(เทศบาล) (เทศบาล) นัดชุมชนที่
กอสราง

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

จํานวนผูเขา
รับการ
ฝกอบรม

ทุกภาคสวนมีการ
การบูรณาการการ
ทํางานรวมกันและ
ขับเคลื่อนหมูบา น
เศรษฐกิจพอเพียง
มีตลาดไวจาํ หนาย
ผลผลิตทางการ
เกษตรภายใน
ตําบล
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการมี
ความรูและ
สามารถ
พัฒนาการเลีย้ งโค
ใหมีรายไดเสริมได

สํานักปลัด

กองชาง

สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8

โครงการสงเสริมการปลูก
พืชตะกูลถั่ว

1.เพื่อเปนการปลูกพืชบํารง
ดินกอนการเพาะปลูก
2.เพื่อลดการใชสารเคมีใน
การทําการเกษตร

1.สนับสนุนการปลูกพืชตระกูล
ถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยวภายในเขต
ตําบล
2.จัดอบรมใหความรู

หนา 108

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

รอยละ 90 ของผูที่
เขารวมโครงการปลุก
พืชตะกูลถั่วเพือ่ บํารุง
ดินกอนการ

1.มีการปลูกพืช
เพื่อบํารุงดิน
กอนการ
เพาะปลูก

สํานักปลัด

3.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณใน
การดําเนินการ
9

โครงการสงเสริมการปลูก
พืช ผัก สวนครัว
รั้วกินได

10 โครงการสงเสริมการไถ
กลบตอซังขาว
11 โครงการสงเสริม
การเกษตรอินทรีย

เพาะปลูก

เพื่อรณรงคและสนับสนุนให
ประชาชนมีผักสวนครัวไว
บริโภคในครัวเรือน

1.รณรงคการปลูกพืช ผัก สวน
ครัวรั้วกินได
2.จัดหาเมล็ดพันธุและ
สนับสนุนในการปลูก
3.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/
บุคลากร ในการดําเนินการ
เพื่อลดภาวะมลพิษทาง
1.รณรงคใหมีการไถกลบตอซัง
อากาศที่เกิดจากการเผาตอซัง ขาวแทนการเผาของเกษตรกร
ขาว
ในเขตพื้นที่ตําบลเมืองจันทร
เพื่อเปนการสนับสนุนการ
ปลูกพืชพันธุทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ

1.สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช
ทางการเกษตรในการปลูก
2.รณรงคใหมีการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

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.)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

12 โครงการฝกอบรมให
ความรูพัฒนากลุมอาชีพ
ภายในเขตตําบลเมือง
จันทร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมการรวมกลุม 1.สงเสริม/สนับสนุนการ
อาชีพภายในเขตตําบล รวมกลุม อาชีพภายในตําบล
2.จัดฝกอบรมใหความรู
3.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ

30,000
(เทศบาล)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000
(เทศบาล)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละ 90 ของ
จํานวนครัวเรือนใน
ตําบลเมืองจันทร
ปลูกพืช ผัก สวนครัว
ใชเองในครัวเรือน

ประชาชนมีผัก
สวนครัวไว
บริโภคใน
ครัวเรือน

รอยละ 90 ของผูที่
เขารวมโครงการใช
วิธีไถกลบตอซังขาว
ในพื้นที่นาของตนเอง
จํานวนเมล็ดพันธุพ ืช
ทางการเกษตรที่
ไดรับการสนับสนุน
ในการปลูก

ลดการเผาตอซัง
ขาวที่กอ ใหเกิด
มลภาวะ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

1.มีการปลูกพืช
พันธุทาง
การเกษตรปลอด สํานักปลัด
สารพิษภายใน
เขตตํผ.๐2
าบล บัญชีโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนกลุมอาชีพ มีการรวมกลุมอาชีพที่
ที่ไดรับการพัฒนา เขมแข็งภายในตําบล
และสนับสนุน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

13 โครงการกอสรางตลาดนัด
ชุมชนภายในตําบลเมือง
จันทร

เพื่อใหมีตลาดไว
กอสรางตลาดนัดชุมชน
จําหนายผลผลิตทางการ ภายในตําบล จํานวน 1
เกษตรภายในตําบล
แหง (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)
14 โครงการกอสราง/
เพื่อ
1.กอสราง/ซอมแซม ฉาง
ซอมแซมธนาคารขาว
1.สนับสนุนการ
ขาวภายในหมูบาน
ประจําหมูบา น
รวมกลุมผลผลิตทางการ 2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/
เกษตร
บุคลากร ในการบริหาร
2.มีสถานที่เก็บผลผลิต จัดการกลุมภายในชุมชน
ทางการเกษตรกลุม
ภายในชุมชน
15 โครงการฝกอบรมพัฒนา 1.เพื่อสงเสริมและ
1.จัดฝกอบรมใหความรูใน
อาชีพการแซวเสื้อพื้นเมือง พัฒนาอาชีพการแซว
การพัฒนาการแซวเสื้อ
กลุมสตรีตําบลเมืองจันทร เสื้อพื้นเมืองของกลุม
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณใน
สตรี
การฝกอบรม
2. เพื่อเพิ่มรายได

-

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนตลาดนัด
ชุมชนที่กอสราง

มีตลาดไวจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตําบล

1.มีการรวมกลุมผลผลิต
ทางการเกษตรที่เขมแข็ง
2.มีสถานที่เก็บผลผลิต
กองชาง
ทางการเกษตรกลุมภายใน
ชุมชน
3.ฉางขาวที่ชาํ รุดไดรับ
การซอมแซม
มีการพัฒนาอาชีพการแซว
เสื้อพื้นเมืองของกลุมสตรี
สํานักปลัด
ใหมีความทันสมัยและ
สรางรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัว
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

150,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

จํานวนธนาคาร
หมูบานที่ไดรับ
การกอสรางและ
ซอมแซม

-

-

20,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

40,000
(เทศบาล)

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

16 โครงการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลเมือง
จันทร

วัตถุประสงค

เพื่อ
1.สงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชน
2.เพิ่มรายไดใหกับ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

จัดโครงการฝกอบรม
1.สงเสริมอาชีพผูพิการ
2.สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
3.สงเสริมอาชีพ

50,000
(เทศบาล)
(พด.)
(พมจ.)

กองชาง

หนา 110

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000
(เทศบาล)
(พด.)
(พมจ.)

50,000
(เทศบาล)
(พด.)
(พมจ.)

50,000
(เทศบาล)
(พด.)
(พมจ.)

50,000
(เทศบาล)
(พด.)
(พมจ.)

จํานวนกลุมที่
ไดรับการ
สงเสริมอาชีพ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

ประชาชนมี
รายไดและมี
อาชีพเสริม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

ประชาชน

17 โครงการฝกอบรม

อาชีพผูผานการบําบัด
ยาเสพติด

เพื่อ

1.ฝกอบรมอาชีพผู
ผานการบําบัดยา
เสพติด

ผูดอยโอกาส
4.สงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลเมือง
จันทร

จัดฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ
ใหกับผูที่ผานการบําบัดยาเสพ
ติดภายในเขตตําบล

(ศูนยฝมือ
แรงงาน)

(ศูนยฝมือ
แรงงาน)

(ศูนยฝมือ
แรงงาน)

(ศูนยฝมือ
แรงงาน)

(ศูนยฝมือ
แรงงาน)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนผูอาชีพที่
ฝกใหกับผูผาน
การบําบัด

ผูผานการบําบัดมี
อาชีพ มีงานและมี
รายไดเพื่อใชจาย
ในครัวเรือน

สํานักปลัด

2.เพื่อสรางงานสราง
รายไดใหกับผูที่ผานการ
บําบัด
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ/ผู
พิการ
/ผูปวยเอดส/
ผูดอยโอกาสภายใน
เขตตําบล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุภายในเขตตําบล

-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนา 111

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จํานวนผูสูงอายุ/ผู
(เทศบาล)
(เทศบาล)
(เทศบาล)
(เทศบาล)
ภายในเขตตําบลที่
(งบเงิน
(งบเงิน
(งบเงิน
(งบเงิน
ไดรับการสนับสนุน
อุดหนุน)
อุดหนุน)
อุดหนุน)
อุดหนุน)
เบี้ยยังชีพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ภายในเขตตําบลไดรับ
การพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

2

3

โครงการสงเคราะห
ผูดอยโอกาสภายในเขต
ตําบล

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผูสูงอายุ

เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจน ผูดอยโอกาส
และมีรายไดไม
เพียงพอในการ
ดํารงชีวิต
เพื่อสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาผูสูงอายุในเขต
ตําบลเมืองจันทร

1.สนับสนุนงบประมาณ
ในการชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอน
ใหกับผูที่มีฐานะยากจน
ผูดอยโอกาสในเขตตําบล
2.จัดสวัสดิการใหบริการ
ในดานตางๆแก
ผูดอยโอกาส
1.สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนา
ผูสูงอายุในเขตตําบลเมือง
จันทร
2.ฝกอบรมใหความรู

200,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

จํานวนผูดอยโอกาส
ภายในเขตตําบลที่
ไดรับการชวยเหลือ

จํานวนครั้งที่จัด
โครงการพัฒนา
ผูสูงอายุ

ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจนและมีรายไดไม
เพียงพอไดรับการ
ชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน

สงเสริมสนับสนุน
พัฒนาผูสูงอายุในเขต
ตําบลเมืองจันทร

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
4
5

โครงการ
โครงการรูสทิ ธิ รูท ัน คน
พิการและผูดแู ลคนพิการ
โครงการฝกอบรมผูสูงอายุ
รายใหม

หนา 112

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อใหคนพิการและ
ผูดูแลคนพิการไดรูถึง
สิทธิของตน
เพื่อใหผูสูงอายุรายใหม
ไดรูถึงสิทธิและสวัสดิการ
รวมทั้งการเขาถึง
สวัสดิการของรัฐไดตาม
สิทธิของตน

จัดฝกอบรมใหความรูก ับคน
พิการและผูดแู ลคนพิการใน
ตําบลเมืองจันทร
จัดฝกอบรมใหความรูผูสูงอายุ
รายใหมไดรูถึงสิทธิและ
สวัสดิการรวมทั้งการเขาถึง
สวัสดิการของรัฐไดตามสิทธิ
ของตน

-

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม

-

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

จํานวนผูสูงอายุที่
เขารวมโครงการ

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
คนพิการและผูด ูแลคน
พิการไดรูสทิ ธิที่ตนพึงจะ
ไดรับ
ผูสูงอายุรายใหมไดรูถึง
สิทธิและสวัสดิการรวมทั้ง
การเขาถึงสวัสดิการของ
รัฐไดตามสิทธิของตน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

6

โครงการสงเสริมการตรวจ
สุขภาพผูสูงอายุ/ผูพกิ าร
และประชาชนตําบลเมือง
จันทรประจําป

7

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรีตําบล
เมืองจันทร

8

โครงการกินอยูอยางไรให
สูงวัยมีความสุข

เพื่อบริการการตรวจ
สุขภาพใหกับผูสูงอายุ/ผู
พิการและประชาชน
ตําบลเมืองจันทร
ประจําป
เพื่อเพิม่ ความรูและ
พัฒนาศักยภาพกลุมสตรี
ตําบลเมืองจันทร
เพื่อใหความรูแกผูสูงอายุ
ในการกินและอยูใหมี
ความสุข

จัดกิจกรรมบริการตรวจ
สุขภาพประจําปใหกับ
ผูสูงอายุ/ผูพิการและ
ประชาชนตําบลเมืองจันทร ป
ละ 1 ครั้ง
1.จัดฝกอบรมเพิ่มความรู
ใหกับกลุมสตรี
2.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกลุมสตรี 3. ป
ละ 1 ครั้ง
จัดฝกอบรมใหความรูก ับ
ผูสูงอายุภายในเขตตําบล
เมืองจันทร

100,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

100,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

30,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

30,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

จํานวนครั้งที่จัด
ใหบริการ

20,000
(เทศบาล)
(พมจ.)

20,000
(เทศบาล)
(พมจ.)

20,000
(เทศบาล)
(พมจ.)

20,000
(เทศบาล)
(พมจ.)

20,000
(เทศบาล)
(พมจ.)

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

-

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูพกิ าร
ภายในเขตตําบลที่
ไดรับการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพ
จํานวนผูปว ยเอดส
ภายในเขตตําบลที่
ไดรับการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพ

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2561
(บาท)

2562
(บาท)
4,000,000
(เทศบาล)
(งบเงิน
อุดหนุน)

4,000,000
(เทศบาล)
(งบเงิน
อุดหนุน)

4,000,000
(เทศบาล)
(งบเงิน
อุดหนุน)

4,000,000
(เทศบาล)
(งบเงิน
อุดหนุน)

120,000
(เทศบาล)
(งบเงิน
อุดหนุน)

120,000
(เทศบาล)
(งบเงิน
อุดหนุน)

120,000
(เทศบาล)
(งบเงิน
อุดหนุน)

120,000
(เทศบาล)
(งบเงิน
อุดหนุน)

ที่

โครงการ

9

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูพิการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูพิการภายในเขต
ตําบล

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู
พิการภายในเขตตําบล

-

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูปวยเอดสภายใน
เขตตําบล

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสภายในเขต
ตําบล

-

10

วัตถุประสงค

งบประมาณ
2563
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผูสูงอายุ/ผูพิการและ
ประชาชนตําบลเมือง
จันทร มีสุขภาพที่ดี
รางกายแข็งแรง ปลอดภัย
จากโรคตางๆ
กลุมสตรีตําบลเมืองจันทร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ พูนความรู

สํานักปลัด/
รพสต.เมืองจันทร
รพสต.เก็บงา

สํานักปลัด

ผูสูงอายุในเขตตําบลเมือง
จันทรรแู ละเขาใจการกิน
สํานักปลัด
และอยูอยางไรใหมี
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา
ความสุข

ผลที่คาดวาจะไดรับ
คุณภาพชีวิตผูพกิ าร
ภายในเขตตําบลไดรับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูปว ยเอดส
ภายในเขตตําบลไดรับ
การพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

11

12

โครงการสงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ผูสูงอายุในเขตตําบล
เมืองจันทร

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาผูสูงอายุใหมี
ความรูในการรักษา
สุขภาพอนามัย การ
ประกอบอาชีพ และการ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
โครงการเสริมสราง
เพื่อสรางความเขมแข็ง
ครอบครัวอบอุนชุมชน และเสริมสรางความ
เขมแข็ง
อบอุนใหกับครอบครัว
มีความมั่นคง

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม การฝกอบรม
อาชีพใหกบั ผูสูงอายุ
ภายในเขตตําบล

-

จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางเปน
ฐานความรูใหกับสมาชิก
ภายในครอบครัว

20,000
(เทศบาล)

-

20,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

จํานวนผูสูงอายุที่
เขารวมกิจกรรม

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมตาม
โครงการ

สงเสริมสนับสนุนพัฒนา
ผูสูงอายุใหมีความรูใน
การรักษาสุขภาพ
อนามัย การประกอบ
อาชีพ และการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
ครอบครัวมีความอบอุน
และเขมแข็ง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยูดีมีสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13

โครงการฝกอบรมบําบัด
ฟนฟูประชาชนและ
เยาวชนกลุมเสี่ยงหางไกล
ยาเสพติด
โครงการสงเสริม
สนับสนุนการออกกําลัง
กายภายในตําบล

เพื่อปองกันเยาวชนให
หางไกลยาเสพติด

14

15

โครงการสงเสริม
สนับสนุนศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

เพื่อใหประชาชน เด็ก
เยาวชน มีการออก
กําลังกายมีรางกาย
แข็งแรง
เพื่อสงเสริมใหชุมชนมี
ศูนยรวมในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

1.จัดกิจกรรมคายความรูใหกับ
เยาวชนใหหา งไกลยาเสพติด
2.จัดเสียงตามสายเพื่อใหความรูเรื่อง
โทษของยาเสพติด
1.จัดทําโครงการสงเสริมการออก
กําลังกายภายในเขตตําบล
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ ในการออก
กําลังกาย
3.ปละ 4 ครั้ง
1.สงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนประจําตําบลเมือง
จันทร ปละ 1 ครั้ง

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

เด็กและเยาวชน
หางไกลจากยา
เสพติด

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

รอยละ 90 ของผู
ที่เขารวมโครงการ
มีความรูและ
หางไกลยาเสพติด
จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
โครงการของศูนย
พัฒนาครอบครัว

ประชาชน เด็ก
เยาวชน มีการ
ออกกําลังกาย
และมีรางกาย
แข็งแรง
มีศูนยรวมของ
สถาบัน
ครอบครัวภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
กอง
การศึกษา/
รพสต.เมือง
จันทร
รพสต.เก็บงา
สํานักปลัด

2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/บุคลากร
ในการดําเนินการ
16

โครงการสวัสดิการชุมชน
ตําบลเมืองจันทร

เพื่อสงเสริมการจัด
สวัสดิการใหกับคน
ตําบลเมืองจันทร

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการตําบล
เมืองจันทร

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

ตําบลและลด
การเกิดปญหา
ครอบครัว
จํานวนงบประมาณ สงเสริมการจัด
ที่ใหการสนับสนุน สวัสดิการใหกับ
สํานักปลัด
คนตําบลเมือง
จันทร
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

18

โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน

เพื่อเพิ่มความรูและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สมาชิกอปพร.

19

โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติภายในเขต
ตําบล

เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอน จากเหตุ
สาธารณะภัยตางๆที่
เกิดขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการ
กูชีพ-กูภัยในการ
ชวยเหลือในเขต
ตําบล

20

โครงการฝกอบรมระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
(EMS)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

-

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1.จัดฝกอบรมเพิ่มความรูใหกับ
กลุมสมาชิก อพปร.ปละ 2 ครั้ง
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/
งบประมาณในการปฏิบัติงาน
1.สนับสนุนงบประมาณในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
2.สนับสนุนบุคลากร/วัสดุ/
อุปกรณในกาชวยเหลือ
1.จัดฝกอบรมเพิ่มความรูใหกับทีม
กูชีพ-กูภัย (EMS)
2.สนับสนุนบุคลากรงบประมาณ/
วัสดุ/อุปกรณ ในการชวยเหลือ

-

-

-

หนา 115

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้งที่จัด
ฝกอบรม
ตอป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กลุมสมาชิก อปพร.
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
จํานวนผูที่ไดรับการ ประชาชนที่ประสบเหตุ
ชวยเหลือในกรณีเกิด ไดรับการชวยเหลือได
เหตุสาธารณะภัย
ทันเหตุการณ
ตางๆ
จํานวนผูที่ไดรับการ ประชาชนที่ประสบเหตุ
ชวยเหลือในกรณีเกิด ไดรับการชวยเหลือได
เหตุสาธารณะภัย
ทันเหตุการณ
ตางๆ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

21

โครงการติดตั้ง/ซอมแซม
สัญญาณเตือนอันตราย
บริเวณแยก

เพื่อลดการเกิด
1.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น บริเวณแยก
2.ซอมแซมที่
ภายในชุมชน
ชํารุด
3.ติดตั้งกระจกนูนโคง
4.ติดตั้งปายสัญญาณจราจร

-

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนสัญญาณ
ลดการเกิดอุบัติเหตุที่
เตือนอันตรายที่ไดรับ อาจเกิดขึน้ ภายในชุมชน
การติดตั้ง/ซอมแซม

กองชาง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

22

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

เพื่อจางเหมากูชีพรับสง
ผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง
และบริการปฐมพยาบาล
เบื้องตนใหกับประชาชน
ตําบลเมืองจันทร

23

24

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานตามโครงการ โดย
การจางเหมากูชีพ จํานวน 4
คน

312,000
(เทศบาล)

312,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

โครงการปองกันและลด เพื่อปองกันการเกิด
1.จัดตั้งจุดตรวจและจุด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง อุบตั ิเหตุทางถนนในชวง บริการประชาชนในชวง
เทศกาลปใหม
เทศกาลปใหม
เทศกาลปใหม
2.รณรงคประชาสัมพันธ
กระตุนเตือนในเรื่องการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
โครงการปองกันและลด เพื่อปองกันการเกิด
1.จัดตั้งจุดตรวจและจุด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง อุบัติเหตุทางถนนในชวง บริการประชาชนในชวง
เทศกาลสงกรานต
เทศกาลสงกรานต
เทศกาลสงกรานต

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

งบประมาณ
2563
(บาท)

หนา 116

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนงบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุนตาม
โครงการ

มีกูชีพที่สามารถรับสงผูปวย
และผูประสบเหตุตางๆไดตลอด
24 ชั่วโมง และสามารถบริการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนให
ประชาชนตําบลเมืองจันทร

สํานักปลัด

จํานวนอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปที่แลว

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม

จํานวนอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปที่แลว

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

312,000
(เทศบาล)

312,000
(เทศบาล)

312,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

สํานักปลัด

สํานักปลัด

2.รณรงคประชาสัมพันธ
กระตุนเตือนในเรื่องการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25

โครงการจัดซื้ออุปกรณ
กูชีพกูภ ัยประจําศูนย
อปพร.
โครงการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและควบคุม
อัคคีภัย

เพื่อใหมีอุปกรณในการกู
ชีพกูภยั ประจําศูนย อป
พร.
เพื่อเปนการใหความรูใน
การปองกันและควบคุม
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
ภายในครัวเรือน

จัดซื้ออุปกรณกูชีพกูภยั
ประจําศูนย
อปพร.
จัดโครงการฝกอบรมให
ความรูในการปองกันและ
ควบคุมอัคคีภัยที่อาจ
เกิดขึ้นภายในครัวเรือน

26

27

28

โครงการทบทวนความรู
การบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินเทศบาลตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร
จังหวัด
ศรีสะเกษ
โครงการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) ประจํา เทศบาล
หมูบาน และสวนราชการ
ตางๆภายในเขตตําบล

เพื่อสําหรับผูท ี่มรี หัสกูชีพ
ทบทวนในการทํางาน
ความรู (ทบทวนความรูและ
ไดรหัสกูชีพขัน้ ลาสุด
ปงบประมาณ 2553)
เพื่อปองกันการกอ
อาชญากรรมและเพือ่ ความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสนิ
ของประชาชนและสวน
ราชการ รวมทั้งยังเปนการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

-

จัดโครงการฝกอบรมทบทวน
ความรูใหกับกูชีพที่มีรหัสกู
ชีพ ทบทวนความรูในการ
ทํางาน

30,000
(เทศบาล)

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

5,000,000
(เทศบาล)
กรมสงเสริมฯ

งบประมาณ
2563
(บาท)

หนา 117

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

5,000,000
(เทศบาล)
กรมสงเสริมฯ

5,000,000
(เทศบาล)
กรมสงเสริมฯ

5,000,000
(เทศบาล)
กรมสงเสริมฯ

5,000,000
(เทศบาล)
กรมสงเสริมฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนอุปกรณที่ ศูนยฯมีอุปกรณในการ
จัดซื้อ
ดําเนินงานดานกูชีพ
กูภัย
จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนมีความรูใน
โครงการ
การปองกันและควบคุม
ฝกอบรมให
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
ความรู
ภายในครัวเรือน

จํานวนครั้งที่จัด
โครงการฝกอบรม

จํานวนหมูบาน
สวนราชการตางๆ
ที่ติดตั้ง
กลองโทรทัศน
วงจรปด cctv

ใหกูชีพที่มรี หัส ไดทบทวน
ความรูในการทํางาน และ
สามารถปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนได
ถูกตอง เปนไปตาม
ระเบียบ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและชวย
เสริมสรางความนาอยู
ใหกับชุมชนอีกทั้งยังชวย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองชาง

เมืองจันทร

เสริมสรางความนาอยูใหกับ
ชุมชน

หมูบานในเขตตําบลเมือง
จันทร

ลดปญหาการเกิด
อาชญากรรมรักษา
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา
ทรัพยสินของทางราชการ

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

29 โครงการปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด
cctv สํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร

วัตถุประสงค

เพื่อปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) ให
สามารถใชงานได
ตามปกติ
เพื่อปรับปรุงระบบ
30 โครงการปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจร
กลองโทรทัศนวงจรปด
ปด (CCTV) ให
cctv บานเก็บงา
หมูที่ 10
สามารถใชงานได
ตามปกติ
31 โครงการสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนการ
งบประมาณในการปองกัน ดําเนินงานของ
แกไขปญหาและเฝาระวัง ศูนยฯในการปองกัน
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ และแกไขปญหา
ของศูนยอํานวยพลัง
ยาเสพติด
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) สํานักงาน
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร
ปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) บาน
เก็บงา หมูที่ 10

-

-

สนับสนุนงบประมาณ
ใหกับศูนยอํานวยการ
พลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ

-

10,000
(เทศบาล)

-

10,000
(เทศบาล)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 จํานวนจุดที่
(เทศบาล) ปรับปรุง/
ซอมแซม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV)
ใหสามารถใชงาน
ไดเปนปกติ
200,000 จํานวนจุดที่ ปรับปรุงระบบ
(เทศบาล) ปรับปรุง/
กลองโทรทัศน
ซอมแซม
วงจรปด (CCTV)
ใหสามารถใชงาน
ไดเปนปกติ
10,000 จํานวน
สนับสนุนการ
(เทศบาล) งบประมาณ ดําเนินงานของ
ที่สนับสนุน ศูนยฯในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนา 119

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคณ
ุ ธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)สําหรับเด็กนักเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

3

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับ สนับสนุนโครงการอาหาร
สารอาหารที่มีประโยชน กลางวัน ใหกับเด็ก
และถูกหลักอนามัย
1.โรงเรียน จํานวน
5 แหง
2.ศพด. จํานวน 5 แหง
เพื่อใหเด็กไดรับ
สนับสนุนโครงการอาหาร
สารอาหารที่มีประโยชน เสริม (นม) ใหกับเด็ก
ครบถวน
1.โรงเรียน จํานวน
5 แหง
2.ศพด. จํานวน 5 แหง
เพื่อ
1.สนับสนุนทุนการศึกษา
1.เปนการสงเสริม
ใหกับเด็กที่เรียนดีแต
กิจกรรมใหกับเด็กใน
ยากจน
การพัฒนาความรู
2.จัดกิจกรรมที่เปนการ
2.เปนการสงเสริมให
สงเสริมความรูใหเด็กได
เด็กไดรูจักการเขารวม รวมและพัฒนาทักษะ
กิจกรรมเปนกลุม
3.จัดแขงขันทักษะทาง
วิชาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

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

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

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

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
หนา 120

เทศบาลตําบลเมืองจันทร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคณ
ุ ธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4

โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็ก (วัย
ใสใสใจทําดี :
Teen To Be
Good)

เพื่อขยายผลและตอ
ยอดการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพเด็ก (วัยใส
ใสใจทําดี : Teen
To Be Good)
และพัฒนาคุณภาพ
เด็กและเยาวชนใหมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการ
สงเสริมสวัสดิภาพ
และคุมครองพิทักษ
สิทธิเด็กและเยาวชน
ภายใตแนวความคิด
การพัฒนาเด็กรอบ
6 ดาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

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

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000
(เทศบาล)
(กรมกิจการ
เด็ก)

50,000
(เทศบาล)
(กรมกิจการ
เด็ก)

50,000
(เทศบาล)
(กรมกิจการ
เด็ก)

รอยละ 70 ของเด็ก
และเยาวชนที่เขารวม
โครงการไดรบั การ
พัฒนาตามมาตรฐาน
การสงเสริมสวัสดิ
ภาพและคุม ครอง
พิทักษสิทธิเด็กและ
เยาวชนภายใต
แนวความคิดการ
พัฒนาเด็กรอบ 6
ดาน

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

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคณ
ุ ธรรมและวัฒนธรรม

หนา 121

ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาใหกับเด็ก
ดอยโอกาสภายใน
ตําบล

1.สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเด็กดอย
โอกาสภายในเขตตําบล
2.สนับสนุนวัสดุ อุปกรณทางการศึกษา
ใหกับเด็กดอยโอกาส

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

6

โครงการจัดซือ้ วัสดุ
ครุภัณฑและสือ่ การ
เรียนการสอนแกศนู ย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อ
1.พัฒนาเด็กดอยโอกาส
ภายในเขตตตําบล 2.
สนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับเด็กดอยโอกาส
เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑและ
สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยแกศนู ยพัฒนา
เด็กเล็ก

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑและสื่อการเรียนการ
สอนแกศนู ยพัฒนาเด็กเล็ก 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
สนับสนุนวัสดุสอื่
การเรียนการสอน

7

โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการศึกษา
ของเทศบาลตําบลเมือง
จันทร
โครงการสนับสนุน
สงเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 5 แหง

เพื่อเพิม่ พูนความรู/
ความสามารถใหกับ
บุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาล
เพื่อ
1.เปนการปลูกจิตสํานึกที่
ดีใหกับเด็กในวันสําคัญ
2.เปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับเด็ก ศพด.

สงบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเขา
รับการอบรมหลักสูตรทีเ่ กี่ยวของ

-

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
กิจกรรม
1.จัดกิจกรรมไหวครู
2.จัดกิจกรรมวันแม
3.จัดกิจกรรมวันพอ
4.จัดกิจกรรมบัณฑิตนอย
5. ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่
6.กิจกรรมอืน่ ๆที่สําคัญ

-

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

รอยละ 90 ของ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการ
ฝกอบรมหลักสูตร
จํานวนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่จัด
กิจกรรม

8

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคณ
ุ ธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

จํานวนเด็กดอย
โอกาสที่ไดรับ
ทุนการศึกษา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
เด็กดอยโอกาส
ภายในเขต
ตําบลไดรับการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา
มีวัสดุครุภณ
ั ฑ
และสื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยแกศนู ย
พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กไดรับ
การดูแลตาม
หลักวิชาการ
1.เด็กรูถึง
ความสําคัญใน
วันที่สําคัญ
2.เด็กมีขวัญ
และกําลังใจใน
การศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

หนา 122

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9

โครงการสงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย
อารมณ สังคมและ
สติปญญาของเด็กในศพด.
โครงการกอสรางศูนย
เรียนรูภายในชุมชน

เพื่อเปนการเสริมสราง
พัฒนาการใหกับเด็กในดาน
ตางๆ

10

11

โครงการจัดหาภาชนะใส
อาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการใหกับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12

โครงการสงเสริมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ

13

โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูภายนอกของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง

เพื่อกอสรางศูนยเรียนรู/
แหลงเรียนรูภายในชุมชน ให
เปนแหลงเรียนรูและ
ศูนยกลางทางการศึกษา
ภายในตําบล
เพื่อจัดหาภาชนะใสอาหาร ที่
ถูกสุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการใหกับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อสงเสริมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในดานตางๆ ของ
เด็ก ศพด. เด็กและเยาวชน
ภายในเขตตําบล
เพื่อสรางเสริมประสบการณ
การเรียนรูนอกสถานที่ของ
เด็กศุนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5
แหง ภายในเขตตําบลเมือง
จันทร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดกาวัสดุ/ครุภัณฑ/อุปกรณ ใน
การพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ สังคมและสติปญ
 ญา
ของเด็กในศพด. จํานวน 5 แหง
กอสรางศูนยเรียนรูภายในชุมชน
จํานวน 2 แหง (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
กําหนด)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนวัสดุ/ครุภัณฑ/
อุปกรณที่สนับสนุนใน
การพัฒนาการของเด็ก

-

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

จํานวนศูนยเรียนรู
ภายในชุมชนที่กอสราง

จัดหาภาชนะใสอาหาร ที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
ใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ภายในเขตตําบล

-

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

จํานวนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ไดรับภาชนะใส
อาหาร

จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ ปละ 1 ครั้ง

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

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

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคณ
ุ ธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เด็กศุนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ
การสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา
มีแหลงเรียนรูภายในชุมชน
ใหเปนแหลงเรียนรูและ
ศูนยกลางทางการศึกษา
ภายในตําบล

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองชาง/สํานักปลัด

มีภาชนะใสอาหาร ที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
กองการศึกษา
โภชนาการใหกับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กภายในเขต
ตําบล
เด็ก ศพด. เด็กและเยาวชน
ภายในเขตตําบล ไดรับการ
กองการศึกษา
พัฒนาและสงเสริมทักษะ
ทางวิชาการ
สรางเสริมประสบการณ การ
เรียนรูนอกสถานที่ของเด็ก
กองการศึกษา
ศุนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5
แหง ภายในเขตตําบลเมือง
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา
จันทร

หนา 123

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ

หนวยงานที่

14

15

16

17

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

ไดรับ

-

250,000
(เทศบาล)

250,000
(เทศบาล)

250,000
(เทศบาล)

ศพด. และโรงเรียน
ไดรับงบประมาณใน
การพัฒนาดาน
การศึกษาใหมีคุณภาพ

250,000
(เทศบาล)

250,000
(เทศบาล)

250,000
(เทศบาล)

จํานวน ศพด.และ
โรงเรียนที่ไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณใน
การพัฒนาดาน
การศึกษา
จํานวนศูนย
การศึกษาตาม
อัธยาศัยที่
กอสราง

500,000
(เทศบาล)

500,000
(เทศบาล)

500,000
(เทศบาล)

จํานวนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่
ไดรับการ
ปรับปรุง/
ซอมแซม

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่
ไดรับการ
ปรับปรุง

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

เพื่อเปนการสนับสนุนและ
พัฒนาดานการศึกษา
ภายในเขตเทศบาลตําบล
เมืองจันทร

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

-

โครงการกอสรางศูนยการศึกษาตาม
อัธยาศัย

เพื่อใหมีแหลงเรียนรูนอก
ระบบใหกับเด็กที่ตองการ
ศึกษาเปนทางเลือก
ภายในเขตตําบล

กอสรางศูนยการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 1
แหงขนาดกวาง 10 เมตร x ยาว 20 เมตร

-

โครงการกอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัยและได
มาตรฐาน

-

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง

เพื่อปรับทัศนียภาพของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
ความสวยงาม สะอาด
และปลอดภัย

กอสราง/ปรับปรุง/ศพด. ดังนี้
1.กอสรางรั้ว ศพด.บานไผ และบานเมืองจันทร
2.ติดตั้งมุงลวด ศพด.บานไผ
3.ซอมแซมอาคาร ศูนยพัฒนาเดกเล็กวัดเก็บงา
4.ปรับปรุงภูมิทัศน/ตอเติมหองน้ํา/รั้ว ศพด.
บานโคก
ปรับปรุงทัศนียภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
ความสะอาด และปลอดภัยกับเด็ก

-

-

-

-

รับผิดชอบ
หลัก

มีแหลงเรียนรูนอก
ระบบใหกับเด็กที่
ตองการศึกษาเปน
ทางเลือกภายในเขต
ตําบลเมืองจันทร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและได
มาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเลกมี
ความสะอาดและ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

กองชาง

กองการศึกษา
กองชาง

กอง
การศึกษา/
กองชาง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคณ
ุ ธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนา 124

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

18

19

20

โครงการสงเสริม
สนับสนุนคาตอบแทน
บุคลากร/วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ
ทางการศึกษาของ ศพด.
และโรงเรียนในเขต
ตําบลเมืองจันทร

เพื่อเปนการสนับสนุน
และพัฒนาดาน
การศึกษาภายในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร

โครงการจัดซือ้ โตะ/เกาอี้
รับประทานอาหาร
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดมีโตะ
สําหรับไวรับประทาน
อาหาร
เพื่อสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

1.สนับสนุนวัสดุ/ครุภัณฑ ทาง
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน
2.สนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน
3. จํานวน 11 แหง
จัดซื้อโตะ/เกาอี้ รับประทานอาหาร
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมือง
จันทร และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง
แคน
- คาอาหารกลางวัน คนละ 20 บาท
- คาจัดการเรียนการสอน คนละ
1,700 บาท/คน/ป
- คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/
คน/ป
- คาอุปกรณการเรียน คนละ 200
บาท/คน/ป
- คาเครือ่ งแบบนักเรียนคนละ 300
บาท/คน/ป
- คากิจกรรมพัฒนาผูเ รียน คนละ 430
บาท/คน/ป

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

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

จํานวนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ไดโตะ/
เกาอี้ รับประทาน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
มีโตะสําหรับไวรับประทาน
อาหาร

1,200,000
(เทศบาล)

1,200,000
(เทศบาล)

1,200,000
(เทศบาล)

1,200,000
(เทศบาล)

1,200,000
(เทศบาล)

จํานวนงบประมาณ
ที่สนับสนุนสําหรับ
เปนคาใชจายใน
การศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในเขตตําบล
เมืองจันทร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
อุปกรณในการจัดการเรียน
การสอนที่เพียงพอตอการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

21 โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาระบบหอ ปรับปรุงระบบหอ
ระบบกระจายขาวไร กระจายขาวไรสาย กระจายขาวไรสายให

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคณ
ุ ธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กองการศึกษา

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จํานวนครั้งที่
(เทศบาล) ระบบไดรับ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระบบหอกระจาย
ขาวไรสายของ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด/
กองชาง

สายภายในเขต
ตําบลเมืองจันทร

22 โครงการฝกอบรม
ผูนําทางดานศาสน
พิธีในเขตตําบล
23 โครงการฝกอบรม
ถายทอดความรูภ ูมิ
ปญญาทองถิ่น

ของเทศบาลใหมี
ทันสมัย และครอบคลุม
ความครอบคลุมและ ทุกพื้นที่ภายในเขต
สามารถใหบริการได ตําบล
อยางทั่วถึง
เพื่อฝกอบรมใหผูนํา
ดานศาสนพิธไี ดมี
ความรู/เขาใจในการ
ดําเนินงานมากขึ้น
เพื่ออนุรักษ รักษาไว
ซึ่งความรูภมู ิปญญา
ทองถิ่น ใหคงอยู
สืบไป

การปรับปรุง

จัดฝกอบรมใหความรู
ผูนําในการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ ในเขต
ตําบลเมืองจันทร
-จัดฝกอบรมใหความรู
-จัดทําระบบการจัดเก็บ
เรื่องราวความรูใหเปน
ระบบ และสามารถ
สืบคนได

-

50,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่
จัดฝกอบรม

-

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่
จัดฝกอบรม

เทศบาลไดรับการ
ปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัย และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภายในเขตตําบล
ผูนําดานศาสนพิธีได
มีความรู/ เขาใจใน
การดําเนินงานมาก
ขึ้น
อนุรักษ รักษาไวซึ่ง
ความรูภมู ิปญญา
ทองถิ่น ใหคงอยู
สืบไป

โครงการ

24 โครงการ
ประเพณีบุญ
พระเวสสันดร

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูตอไป

กอง
การศึกษา

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

กอง
การศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดงานประเพณีบญ
ุ พระ
เวสสันดร
ปละ 1 ครั้ง

-

100,000
(เทศบาล)

งบประมาณ
2563
(บาท)

100,000
(เทศบาล)

หนา 126

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

จํานวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ตอป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา

25 โครงการ

ประเพณีไหว
พระธาตุเมือง
จันทร

เพื่อเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูตอไป

26 โครงการงาน

เพื่อเปนการอนุรักษ
ประเพณีวัน
สืบสานประเพณี
สงกรานต
วัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูตอไป
27 โครงการ
เพื่อเปนการอนุรักษ
ประเพณีวันลอย สืบสานประเพณี
กระทง
วัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูตอไป

จัดงานประเพณีบญ
ุ รวม 150,000 150,000
ญาติไหวพระธาตุเมือง (เทศบาล) (เทศบาล)
จันทร
ปละ 1 ครั้ง

150,000
(เทศบาล)

150,000
(เทศบาล)

150,000
(เทศบาล)

จํานวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ตอป

มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต
ปละ 1 ครั้ง

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป

สํานักปลัด
กอง
การศึกษา

จัดงานประเพณีวันลอย 100,000 100,000
กระทง
(เทศบาล) (เทศบาล)
ปละ 1 ครั้ง

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

จํานวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ตอป
จํานวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ตอป

มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป

กอง
การศึกษา

50,000
(เทศบาล)

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

28 โครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดงานประเพณีบญ
ุ
พระเวสสันดร
ปละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

100,000
(เทศบาล)

งบประมาณ
2563
(บาท)

100,000
(เทศบาล)

2564
(บาท)

100,000
(เทศบาล)

กอง
การศึกษา

หนา 127

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จํานวน
(เทศบาล) โครงการ
ประเพณีที่จัด
ตอป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีการอนุรักษสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
ใหคงอยูตอไป

กองการศึกษา

29 โครงการประเพณี
สืบสานประเพณีวัน
เขาพรรษา

เพื่อเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูตอไป
30 โครงการประเพณี เพื่อเปนการสงเสริม
รวมใจทําบุญสราง ความรัก ความสามัคคี
ความสามัคคีเนื่องใน ภายในองคกร
เทศกาลปใหม

จัดงานประเพณีวัน
เขาพรรษา
ปละ 1 ครั้ง

-

-

31 โครงการจัดอบรม
คุณธรรม/จริยธรรม/
สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิตางๆ

จัดงานประเพณีรวมใจ
ทําบุญสรางความ
สามัคคีเนื่องใน
เทศกาลปใหม
ปละ 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม/จริยธรรม/
สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิตางๆ

เพื่อเปนการอนุรักษ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูตอไป

-

-

-

-

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)
20,000
(เทศบาล)

จํานวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ตอป
จํานวนครั้งที่
จัดตอป

มีการอนุรักษสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
ใหคงอยูตอไป
สงเสริมความรัก
ความสามัคคี
ภายในองคกร

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่
จัดตอป

มีการอนุรักษสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
ใหคงอยูตอไป

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

32 โครงการสงเสริมและ
รณรงคงานศพ/
งานบุญปลอดเหลา
33 โครงการอนุรักษและสืบ
สานภาษาทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการอนุรักษสบื สาน
ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
ใหคงอยูตอไป
เพื่อเปนการอนุรักษ/สืบสาน
ภาษาทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดงานประเพณีบุญพระ
เวสสันดร
ปละ 1 ครั้ง
1.จัดฝกอบรมใหความรู
2.จัดทําเอกสารให
ความรูในเรื่องภาษา
ทองถิ่นที่ถูกตอง

-

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

จํานวนโครงการ
ประเพณีที่จัดตอป

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
ฝกอบรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีการอนุรักษสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป
ภาษาทองถิ่นมีการ
อนุรักษ/สืบสานใหคง
อยูสืบไป

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

34 โครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดู
รอน

เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดเรียนรูตาม
หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และ
สงเสริมการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
35 โครงการสงบุคลากรใน
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี
ตําบลเมืองจันทรเขารวม
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมกับสวนราชการ
ตางๆทั้งภายในและภายนอก
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ องคกร

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณรและ
อบรมเยาวชนภาคฤดู
รอน

20,000
(เทศบาล)

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

50,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

80,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

80,000
(เทศบาล)

80,000
(เทศบาล)

จํานวนเยาวชนที่
เขารวมกิจกรรม

จํานวนกิจกรรมที่
เขารวม

สงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดเรียนรูตาม
หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และ
สงเสริมการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
บุคลากรมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตางๆทั้ง
ภายในและภายนอก
องคกร

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
36

37

โครงการ
โครงการอุดหนุนศูนย
กีฬาตําบลเมืองจันทร

โครงการกอสราง
ปรับปรุงลานกีฬา สนาม
กีฬา และลานกีฬา
อเนกประสงคภายใน
ชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อ
1.สงเสริมใหเด็กเยาวชน
ประชาชนไดออกกําลัง
กาย
2.ใหมีอุปกรณในการ
ออกกําลังกาย
เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย
และสถานที่พกั ผอน
ภายในชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณ
กีฬา ไดแก
- ฟุตบอล
- วอลเลยบอล - เปตอง
- อุปกรณมวยไทย - อุปกรณกีฬา
อื่นๆ
กอสราง ปรับปรุงลานกีฬา สนาม
กีฬา และลานกีฬาอเนกประสงค
ภายในชุมชน
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑ และ
อุปกรณกฬี าที่
ไดรับการ
สนับสนุน

1.เด็ก เยาวชน ประชาชนได
ออกกําลังกายและมีรางกายที่
แข็งแรง
2.มีอุปกรณในการออกกําลัง
กายในศูนยกฬี าตําบล

จํานวนลานกีฬาที่
ไดรับการ
ปรับปรุง/กอสราง

มีสถานที่ออกกําลังกายและ
สถานที่พักผอนภายในชุมชน

300,000
(เทศบาล)

300,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

กองชาง

38
39

40

โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาทองถิน่ เกมส
และกีฬาประเภทตางๆ
โครงการแขงขันกีฬาสาย
สัมพันธศนู ยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายและสรางความ
สามัคคีภายในชุมชน
เพื่อสงเสริมใหเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดออก
กําลังกาย

สนับสนุน องคกร หนวยงานตางๆ ใน
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

มีการออกกําลังกายและสราง
ความสามัคคีภายในชุมชน

50,000
(เทศบาล)

จํานวนประเภท
กีฬาตางๆทีจ่ ัด
แขงขัน
จํานวนครั้งที่จัด
โครงการ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
แขงขันกีฬาสายสัมพันธศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบล”เมืองจันทรคัพ”

เพื่อสงเสริมการออก
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
ความสามัคคีภายในชุมชน

เด็ก ศพด.มีรา งกายทีแ่ ข็งแรง
และพัฒนาทักษะทางดานกีฬา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 3 การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูคุณธรรมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
41

42

43

โครงการ
โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธ
โครงการจัดการแขงขันกีฬายุวชน
เยาวชน นักเรียนกลุมเครือขาย

โครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬานักเรียนและเยาวชนภายใน
เขตตําบล

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายและสราง
ความสามัคคีภายใน
ชุมชน
เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬายุวชน
เยาวชน นักเรียนกลุม
เครือขาย
เพื่อ 1.สงเสริมใหเด็ก
เยาวชน ไดออกกําลัง
กาย 2.เสริมสรางความ
รักความสามัคคี
3.สงเสริมใหเด็กใชเวลา

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

มีการออกกําลังกายและสราง
ความสามัคคีระหวาง
หนวยงาน/ชุมชน

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

มีการออกกําลังกายและสราง
ความสามัคคี และรูจ ักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่
จัดการแขงขัน
กีฬา

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

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

สงเสริมและสนับสนุนการ
แขงขันกีฬามวลชนสัมพันธ
กับหนวยงานตางๆ ปละ 1
โครงการ
สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการแขงขันกีฬายุวชน
เยาวชน นักเรียนกลุม
เครือขาย ปละ 1 โครงการ
1.สนับสนุนการแข็งขันกีฬา
นักเรียนและเยาวชนตานยา
เสพติดภายในเขตตําบล
2.สนับสนุนกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

วางใหเกิดประโยชน
4.สงเสริมใหเด็กมี
รางกายทีแ่ ข็งแรง
44

โครงการสงเสริมสุขภาพและ
ทักษะทางดานกีฬา

เมืองจันทร ไดเขารวม
แขงขันกีฬา 3.สนับสนุนการ
แขงขันกีฬาและนันทนาการ
แกเด็กและเยาวชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน 1.สนับสนุนงบประมาณใน
กีฬาของเด็ก/เยาวชนจน การจัดหาวัสดุ/อุปกรณกีฬา
สามารถเขาแขงขันกีฬา 2.สนับสนุนงบประมาณใน
ในระดับตางๆได
การจัดการแขงขัน

เกิดประโยชน
4.สงเสริมใหเด็กมีรางกายที่
แข็งแรง
50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

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

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดฝกอบรมใหความรูก ับ
ประชาชนตําบลเมืองจันทร
จํานวน ๑๐๐ คน

๒๐,๐๐๐
(เทศบาล)

๒๐,๐๐๐
(เทศบาล)

รอยละ 90 เด็ก
และเยาวชนมี
ทักษะกีฬาแต
เพิ่มขึน้

เด็ก/เยาวชนมีการพัฒนา
ศักยภาพดานกีฬาและมีสขุ ภาพ
รางกายทีแ่ ข็งแรง

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๐,๐๐๐
(เทศบาล)

๒๐,๐๐๐
(เทศบาล)

๒๐,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ

กองการศึกษา

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

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

สํานักปลัด

ทางเพศที่ปลอดภัย

เพศสัมพันธที่ถูกตอง
ตลอดจนมีพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัย
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

2

โครงการแยกขยะ
อันตรายรักษ
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1.เพื่อประชาสัมพันธให
จัดฝกอบรมใหความรูก ับ ๒๐,๐๐๐
ความรู ความเขาใจ สราง
ผูนําชุมชนและประชาชน (เทศบาล)
ความรวมมือในการคัดแยก ตําบลเมืองจันทรจํานวน
ขยะอันตรายในครัวเรือน
๑๐๐ คน
ใหแกประชาชนในชุมชน
2.เพื่อลดปริมาณการทิ้งขยะ
อันตรายในชุมชน
3.เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการคัดแยกขยะ
อันตราย
4.เพื่อใหมีการกําจัดขยะ
อันตรายไดถูกวิธี ปองกัน
การปนเปอนสารเคมีจาก
ขยะอันตรายในสิ่งแวดลอม

2562
(บาท)
๒๐,๐๐๐
(เทศบาล)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๒๐,๐๐๐
(เทศบาล)

๒๐,๐๐๐
(เทศบาล)

๒๐,๐๐๐
(เทศบาล)

หนา 132

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนประชาชน 1. ประชาชนในชุมชนมีความรู
ที่เขารวม
ความเขาใจ ใหความรวมมือใน
โครงการ
การคัดแยกขยะอันตรายใน
ครัวเรือน
2. ไมมีการทิ้งขยะอันตรายใน
ชุมชน
3. ประชาชนมีสวนรวมในการ
คัดแยกขยะอันตราย
4.การกําจัดขยะอันตรายไดถูก
วิธี ปองกันการปนเปอนสารเคมี
จากขยะอันตรายในสิ่งแวดลอม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
3

4

โครงการ
โครงการปองกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

โครงการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย และน้าํ
เสียในชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1. เพื่อรณรงคให
ประชาชนตระหนัก
ถึงอันตรายและการ
สรางภูมิคุมกันโรค
พิษสุนัขบา
2. เพื่อลดความเสี่ยง
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)

เพือ่ ฝกอบรมใหความรู
ในการจัดการสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย และน้าํ เสียใน
ชุมชน

จัดฝกอบรมใหความรูก ับ
ประชาชนในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย และน้ําเสีย
ในชุมชน

30,000
(เทศบาล)

วัตถุประสงค

30,000
(เทศบาล)

งบประมาณ
2563
(บาท)
๗๐,๐๐๐
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)
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2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๗๐,๐๐๐
(เทศบาล)

๗๐,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวนสัตวที่
ไดรับการขึ้น
ทะเบียน

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม

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

ประชาชนตําบลเมืองจันทรมี
ความรูความเขาใจในการจัดการ
สิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้าํ เสียใน
ชุมชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
1.1 แผนงานlสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5

โครงการปองกัน
ควบคุมโรคระบาด
และโรคติดตอฤดู
หนาว ฤดูรอน และ
ฤดูฝน

1. เพื่อรณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายและการ
สรางภูมิคุมกันโรคติดตอ
2. เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เกิดโรคระบาดและโรคติดตอ
3. เพื่อปองกันและระงับการ
เกิดโรคระบาดและโรคติดตอ
ในเขตเทศบาลตําบลเมือง
จันทร
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่
1.เพื่อรณรงคใหประชาชนใน
พื้นที่ไดลดการรับ การให การ
ใชถุงพลาสติก
2.เพื่อเปนการลดภาวะโลก
รอน
3.เพื่อเปนการดูแล รักษา
สิ่งแวดลอม

6

โครงการ/กิจกรรม
อบรบรักษ
สิ่งแวดลอม (ลดรับ
ลดให ลดใช
ถุงพลาสติก)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ประชาชนตําบลเมือง
จันทรทั้งหมด ๒๕
หมูบาน

-

- จัดกิจกรรมใหความรู
- จัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ

-

หนา 134

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ

-

15,๐๐๐
(เทศบาล)

15,๐๐๐
(เทศบาล)

15,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวนกิจกรรม
ที่จัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายโรคระบาดและ
โรคติดตอ
2. ลดความเสี่ยงจากการ
เกิดโรคระบาดและ
โรคติดตอ
3. ระงับการเกิดโรคติดตอ
ในเขตเทศบาลตําบลเมือง
จันทร
๔. ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
- รณรงคใหประชาชนใน
พื้นที่ไดลดการรับ การให
การใชถุงพลาสติก
- เปนการลดภาวะโลกรอน
- เปนการดูแล รักษา
สิ่งแวดลอม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
7

8

โครงการ
โครงการปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

วัตถุประสงค

1. เพื่อรณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
ขาดสารไอโอดีน
๒. เพื่อควบคุมปองกันและ
แกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน
๓. เพื่อเฝาระวังการใชเกลือ
ไอโอดีนที่ไดมาตรฐานทุก
ครัวเรือน
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่
โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อขับเคลื่อนและสํารวจขึ้น
คนปลอดภัย จากพิษ ทะเบียนจํานวนสุนัขในเขต
สุนัขบาตามพระ
ตําบลเมืองจันทร
ปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร

-

1.เพื่อการสํารวจจํานวนสุนัข
และขึ้นทะเบียน
2.เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๓๐,๐๐๐
(เทศบาล)

๓๐,๐๐๐
(เทศบาล)

๓๐,๐๐๐
(เทศบาล)

๓๐,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
โครงการ

30,๐๐๐
(เทศบาล)

30,๐๐๐
(เทศบาล)

30,๐๐๐
(เทศบาล)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)

30,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวนสัตวที่
ขึ้นทะเบียน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายของโรคขาดสาร
ไอโอดีน
2. ไมมีโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเขตตําบลเมือง
จันทร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

จํานวนสุนัขที่ไดรับการ
สํารวจและขึ้นทะเบียนใน
เขตตําบลเมืองจันทร
สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา
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เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

โครงการ/กิจกรรม Big
Cleaning Day

เพื่อจัดกิจการการทํา
ความสะอาดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมการทําความสะอาดใน
ชุมชนเขตตําบลเมืองจันทร

โครงการ/กิจ
กรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

เพื่อฝกอบรมใหความรูใน
การจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนใหกับประชาชน

จัดฝกอบรมใหความรูก ับ
ประชาชนในการบริหารจัดการ
ขยะอยางเปนระบบ

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการบริจาค
โลหิตของเหลากาชาด
จังหวัด
ศรีสะเกษ

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานบริจาคโลหิต
ของเหลากาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ

สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน
บริจาคโลหิตของเหลากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อเปนการใหความรูดาน
การสาธารณสุข และ
สงเสริมการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชน
ตําบลเมืองจันทร
เพื่อเพิม่ มูลคาของขยะให
สามารถใชประโยชนได

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข
จํานวน 25 หมูบาน ในเขตตําบล
เมืองจันทร
1.จัดฝกอบรมและจัดตั้งทีม
ทํางาน
2.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน

20,000
(เทศบาล)
(ปกครอง
อําเภอ)
(ปกครอง
จังหวัด)
500,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)
(ปกครอง
อําเภอ)
(ปกครอง
จังหวัด)
500,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)
(ปกครอง
อําเภอ)
(ปกครอง
จังหวัด)
500,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)
(ปกครอง
อําเภอ)
(ปกครอง
จังหวัด)
500,000
(เทศบาล)

จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

20,000
(เทศบาล)
(ปกครอง
อําเภอ)
(ปกครอง
จังหวัด)
500,000
(เทศบาล)

จํานวนหมูบาน
ที่สนับสนุน
งบประมาณ

ประชาชนตําบลเมือง
จันทรมีความรูในดานการ
สาธารสุข และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

100,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนหมูบาน
ที่จัดตั้งธนาคาร
ขยะได

เพิ่มมูลคาของขยะให
สามารถใชประโยชนได

10

11

12

13

โครงการขยะทองคํา

2561
(บาท)
-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ชุมชนมีความสะอาดและ
ปลอดภัยจากจากโรคภัย
ตางๆ
ประชาชนตําบลเมือง
จันทรมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการขยะใน
ชุมชน
สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ของประชาชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

14

โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก
ภายในเขตตําบล

เพื่อควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออกในพื้นที่
ตําบลเมืองจันทร

15

16

โครงการฉีดวัคซีน
ควบคุมและปองกันโรค
สุนัข/แมวและโรคตางๆ
ในสัตว
โครงการชุมชนรวมใจใส
ใจสุขภาพ

เพื่อควบคุม ปองกันโรค
พิษสุนัข-แมวบาและ
โรคตางๆในสัตว
เพื่อออกเยีย่ มเยียน
ผูสูงอายุ/คนพิการ
ผูดอยโอกาสที่เปนกลุม
เสี่ยง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สนับสนุน รพสต. ในการ
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก
1.สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อทรายอะเบทและ
น้ํายาฉีดพนยุง
2.จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
3.สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง
4.ใหความรูเพิ่มเติมในการ
ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก
สนับสนุนงบประมาณในการ
1.จัดซื้อวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัข-แมวบา/โรคตางๆ
ในสัตว
1.จัดบริการออกเยี่ยมเพือ่
สรางขวัญกําลังใจ
2.ออกตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาสที่เปนกลุมเสี่ยง

300,000
(เทศบาล)
(สปสช.)

300,000
(เทศบาล)
(สปสช.)

300,000
(เทศบาล)
(สปสช.)

300,000
(เทศบาล)
(สปสช.)

300,000
(เทศบาล)
(สปสช.)

จํานวนผูปว ย
ดวยโรค
ไขเลือดออก
ภายในเขต
ตําบลลดลง
จากปที่ผา นมา

1.ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง
ปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก
2.ลดการเกิดโรค
ไขเลือดออกภายใน
พื้นที่

จํานวนสัตวที่
ไดรับการฉีด
วัคซีนและไม
เปนโรค
จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
ออกเยีย่ ม

1.ลดการเกิดโรคพิษ
สุนัข-แมวบา ในเขต
ตําบลเมืองจันทร

80,000
(เทศบาล)
(ปศุสัตว
อําเภอ)
50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)

80,000
(เทศบาล)
(ปศุสัตว
อําเภอ)
50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)

80,000
(เทศบาล)
(ปศุสัตว
อําเภอ)
50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)

80,000
(เทศบาล)
(ปศุสัตว
อําเภอ)
50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

80,000
(เทศบาล)
(ปศุสัตว
อําเภอ)
50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด
รพสต. เก็บงา
รพสต. เมือง
จันทร

สํานักปลัด

ผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาสที่เปนกลุม
สํานักปลัด
เสี่ยงไดรับการดูแลมี
รพสต.
สุขภาพที่ดีขึ้น
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา
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6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
17

18

19

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการสุขภาพดีวิถีคน เพื่อ
ตําบลเมืองจันทร
1.ใหประชาชนไดรับ
ความรูและปองกันการ
เกิดปญหาดานสุขภาพ
2.เพื่อรณรงคให
ประชาชนให
ความสําคัญในเรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
3.บริการตรวจสุขภาพ
ใหกับประชาชน
โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก
0 – 5 ป

เพื่อใหเด็กวัย 0-5 ป มี
พัฒนาการที่เติบโต
ตามวัย

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพที่ดี และมี
หลักประกันในการ
รักษาสุขภาพ

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

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.)

จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม
ดานสุขภาพ

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

-

-

200,000
(เทศบาล)
(สปสช.)

200,000
(เทศบาล)
(สปสช.)

200,000
(เทศบาล)
(สปสช.)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1.สนับสนุนการจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพตางๆ
2.สงเสริมการตรวจคัดกรอง
โรค
- คัดกรองเบาหวาน/ความดัน
- คัดกรองสารเคมีในเลือด
- คัดกรองมะเร็งปากมดลูก/
เตานม
- คัดกรองโรคตางๆที่เปน
ประโยชนกบั ประชาชน
-รณรงคไมกินปลาดิบ
-สงเสริมการออกกําลังกาย
1.สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ/
อุปกรณ ในการสงเสริม
พัฒนาการเด็กในดานตางๆ
2.ฝกอบรมใหความรูผูปกครอง
ในการเลี้ยงดูบุตร
สนับสนุนสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใหแก
ประชาชนในเขตตําบลเมือง
จันทร

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

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

สํานักปลัด
รพสต. เก็บงา
รพสต. เมือง
จันทร

จํานวนเด็กวัย
0-5 ปไดรับ
การพัฒนา
ตามวัย

เด็กวัย 0-5 ป มี
พัฒนาการที่เติบโต
ตามวัย

กองการศึกษา

จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุนตาม
โครงการ

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และมีหลักประกันใน
สํานักปลัด
การรักษาสุขภาพ
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา
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ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
20

21

22

23

โครงการสาธารณสุขมูล
ฐาน

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

โครงการฝกอบรมให
เพื่อใหความรูกับเด็ก
ความรูตั้งครรภไมพรอม และเยาวชนในเรื่องการ
ในวัยอันควร
ตั้งครรภในเวลาและวัย
อันสมควร
โครงการเพิ่ม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพและ
อสม. ใหสามารถปฏิบัติ
พัฒนาศักยภาพ
หนาที่ไดอยางมี
อาสาสมัครสาธารณสุข ประสิทธิภาพ
โครงการสงเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ
และหลังคลอด

เพื่ออบรมใหความรูใน
ดานสุขภาพหญิง
ตั้งครรภและหลังคลอด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

- สนับสนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานบริการดาน
สาธารณสุขมูลฐาน แก
หมูบาน
- จัดฝกอบรมใหความรูใน
การพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงาน
จัดโครงการฝกอบรมให
ความรูกับกลุมเปาหมาย
ภายในเขตตําบล

-

-

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
ฝกอบมรมให
ความรู

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

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

จํานวนครั้งที่จัด
ฝกอบรม

ลดปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมใน
เด็กและเยาวชน

1.จัดอบรมใหความรูและ
สนับสนุนอุปกรณในการ
ปฏิบัติหนาที่
2.สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานวัน อสม.
3. ปละ 1 ครั้ง
1.จัดฝกอบรมใหความรูใน
ดานสุขภาพ/สนับสนุน
อาหารเสริมหญิงตั้งครรภ
และหลังคลอดปละ 1 ครั้ง

-

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)

จํานวนครั้งที่จัด
ฝกอบรมใหกับ
อสม.

อสม.มีศักยภาพและมี
ความรูในการปฏิบัติ
หนาที่

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)

จํานวนครั้งที่จัด
ฝกอบรม

หญิงตั้งครรภและ
สํานักปลัด
หลังคลอดไดรับ
ความรูในการเลี้ยงดู
บุตรอยางถูผ.๐2
กวิธี บัญชีโครงการพัฒนา

-

-

-

-

-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สํานักปลัด
รพสต. เก็บงา
รพสต. เมือง
จันทร

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

24

โครงการใกลบาน ใกลใจ
ตรวจรักษาผูปว ยเรื้อรัง
ภายในเขตตําบล

เพื่อตรวจติตามรักษา
ผูปวยเรื้อรังใหมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

25

โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคระบาดและ
โรคติดตอ

เพื่อควบคุมและปองกัน
โรคระบาดและ
โรคติดตอ

26

โครงการสรางเสริม
สุขภาพปากแมและเด็ก

เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
ปากแมและเด็ก

1.จัดกิจกรรมใหความรู
2.จัดกิจกรรมติดตาม ออกเยีย่ ม รักษา
ใหคําแนะนําผุปว ยเรื้อรังในการปฏิบัติ
ตัว
3.จัดกิจกรรมนัดผูปวยเรื้อรังในทุกๆ
เดือนมารักษาและตรวจสุขภาพ
4.อบรมใหความรูการดูแลผูปว ยของ
ผูปวยและผูดูแล
1.จัดกิจกรรมใหความรูในการในการ
ควบคุมและปองกันโรค
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณในการปองกัน
โรค
จัดฝกอบรมใหความรูในการดูแลสุขภาพ
ปากแมและเด็ก

โครงการผูปรุงปลอดโรค
ผูบริโภคปลอดภัย

เพื่อใหความรูแก
ผูประกอบการ
รานอาหาร

1.จัดฝกอบรม
2.ตรวจสุขภาพผูประกอบการ
รานอาหาร

27

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.)

จํานวนผูปว ย
เรื้อรังที่ไดรับ
การดูแลรักษา

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
15,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
15,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
15,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
15,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
15,000
(เทศบาล)
(รพสต.)
(สปสช.)
50,000
(เทศบาล)

จํานวนผูปว ย มีควบคุมและปองกัน
จากโรคลดลง โรคระบาดและ
จากปที่ผา นมา โรคติดตอ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

สํานักปลัด
รพสต. เก็บงา
รพสต. เมือง
จันทร
สํานักปลัด
รพสต. เก็บงา
รพสต. เมือง
จันทร

จํานวนครั้งที่
จัดฝกอบรม

แมและเด็กมีสุขภาพ
ปากที่ดีและแข็งแรง

รอยละ 80
ผูประกอบการ
มีสุขภาพที่ดี

ผูประกอบการมี
ความรูและสามารถ
ปรุงอาหารที่
สํานักปลัด
ปลอดภัยใหกับ
ผูบริโภค ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผูปวยเรื้อรังไดรับการ
ดูแลและมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สํานักปลัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

1

2

3

4

โครงการ ” รักษน้ํา
รักปา รักษาแผนดิน”

- เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรน้ําและ
ปาและปลูกจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตตําบล
- เพื่ออนุรักษ รักษา บํารุงแหลงน้ําสาธารณะ
ภายในเขตตําบล

โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อเพิม่ พื้นที่ปาชุมชนของตําบล
เมืองจันทร

โครงการฝกอบรมการ
จัดทําแปลงเกษตร
สาธิตและศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
ชุมชนตําบลเมือง
จันทร

เพื่อใหประชาชนที่เขารับการ
ฝกอบรมไดเขาใจและศึกษาการ
ทําการเกษตรอินทรียและเปน
แหลงเรียนรูภายในชุมชน

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟรอบปาชุมชน

เพื่อปองกันการรุกล้ําปาชุมชนและ
จัดทําแนวกันไฟเขตปาชุมชนที่
ชัดเจน
เพื่อรักษาพื้นที่ปาชุมชนในเขตตําบล

- ฝกอบรมปลูกจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรน้ําและปา
และปลูกจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม
-- ปลุกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ปาชุมชน,
พื้นที่สาธารณะ, วัด, โรงเรียน , หมูบาน และพื้นที่
สวนราชการภายในเขตตําบล
- กําจัดวัชพืช, ผักตบชวา ในบริเวณหนองน้ํา
สาธารณะ,คลองอีสานเขียว,คลองธรรมชาติ
-ปลูกตนไมในวันสําคัญ ไดแก วันพอ
แหงชาติ
วันแมแหงชาติ และวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

ผูเขารับการอบรมมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
ปาชุมชน
สํานักปลัด

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวนโครงการ
ที่ปลูกตนไม
ตามวันสําคัญ

พื้นที่ปาไมชุมชน
เพิ่มขึน้

ฝกอบรมใหความรูในเรื่องการจัดทํา
แปลงเกษตรอินทรีย
สาธิตภายในชุมชน

150,000
(เทศบาล)
(เกษตร)
(กรม
สงเสริมฯ)

150,000 150,000
(เทศบาล) (เทศบาล)
(เกษตร)
(เกษตร)
(กรม
(กรม
สงเสริมฯ) สงเสริมฯ)

150,000
(เทศบาล)
(เกษตร)
(กรม
สงเสริมฯ)

150,000
(เทศบาล)
(เกษตร)
(กรม
สงเสริมฯ)

จํานวนครั้งที่
จัดฝกอบรม

ประชาชนผูสนใจได
ทราบถึงวิธกี ารทํา
เกษตรปลอดสารพิษ

กอสรางถนนเพื่อทําเปนแนวกันไฟรอบปา
ชุมชนภายในเขตตําบล

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

ระยะทางในการ ปองกันการรุกร้ําปา
กอสราง
ชุมชนและจัดทําแนว
กองชาง
กันไฟเขตปาชุมชนที่
ชัดเจน ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

100,000
(เทศบาล)

สํานักปลัด

สํานักปลัด

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

5

6

7

8

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ
โครงการปลูกปา
ชุมชนตําบลเมือง
จันทร

โครงการปลูกหญา
แฝกและปลูกพืช
บํารุงดิน
โครงการรณรงค
สงเสริมกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน

เพื่อเปนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่สําคัญที่มี
ในเขตพื้นที่ตําบลเมือง
จันทร

จัดโครงการเพื่อใหความรูใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืชที่
สําคัญที่มีในเขตพื้นที่ตําบล
เมืองจันทร

3๐,๐๐๐
เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
โครงการ

ไดมีการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่สําคัญที่
มีในเขตพื้นที่ตําบล

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหกับปาชุมชนและอนุรักษ
พื้นที่ปา
- เพื่อสรางจิตสํานักในการ
หวงแหนปาชุมชนในเขต
ตําบล
เพื่อเปนการรักษาหนาดิน
ในพื้นที่สาธารณะ

จัดโครงการปลูกปาในปา
ชุมชน

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

จํานวนตนไมที่
ปลูกในปาชุมชน

เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
ปาชุมชนและอนุรกั ษ
พื้นปา

เพื่อฝกอบรมใหความรู
สงเสริมกิจกรรมการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน

- รณรงคและสงเสริมการปลูก
หญาแฝกเปนพืชคุมดินและ
ปองกันการพังทลายของหนาดิน
- จัดซื้อเมล็ดพันธุพืชถั่วเขียว
1.จัดฝกอบรมใหความรูก ับ
ประชาชนตําบลเมืองจันทร
2.จัดกิจกรรมในการสงเสริม
อนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน

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

100,000
(เทศบาล)
(พด.)
(เกษตร
อําเภอ)
15,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)
(พด.)
(เกษตร
อําเภอ)
15,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)
(พด.)
(เกษตร
อําเภอ)
15,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)
(พด.)
(เกษตร
อําเภอ)
15,000
(เทศบาล)

ที่
9

โครงการ
โครงการสนับสนุน
การปลูกขาวพันธุดี
ปลอดสารพิษ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

1.เพื่อสงเสริมการปลูก
ขาวปลอดสารพิษ
2.เพื่อสนับสนุนเมล็ด

1.สงเสริมการปลูกขาว
ปลอดสารพิษ
2.สงเสริมการใชปุยอินทรีย

500,000
(เทศบาล)
(ศูนยวิจัยพืชฯ)

สํานักปลัด

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

ประชาชนไดเขาใจถึง
ประโยชนของการปลูก
พืชคุมดิน

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

ประชาชนตําบลเมือง
จันทรมีความรูความ
สํานักปลัด
เขาใจในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สํานักปลัด

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000
(เทศบาล)
(ศูนยวิจัยพืชฯ)

300,000
(เทศบาล)
(ศูนยวิจัยพืชฯ)

200,000
(เทศบาล)
(ศูนยวิจัยพืชฯ)

200,000
(เทศบาล)
(ศูนยวิจัยพืชฯ)

จํานวน
เกษตรกรที่
เขารวม

สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

1.เกษตรกรใน
ตําบลมีเมล็ด
พันธุขาวที่ดีใน

สํานักปลัด

พันธุขาวที่มีคุณภาพ

10 โครงการเกษตร
อินทรียวิถีศรีสะเกษ

เพื่อเปนแหลงเรียนรู/
จัดสาธิตในการผลิตปุย
พืชสด/ปุยอินทรีย ซึ่ง
เกษตรกรสามารถนําไป
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติในพื้นที่นาของ
ตนเองได
11 โครงการปรับภูมิทัศน เพื่อเปนการปรับปรุงภูมิ
บริเวณสองขางถนน ทัศนสองขางทางถนน
ภายในเขตตําบล
ในเขตตําบลใหดู
สวยงาม

ชีวภาพในการปลูกขาว
3.สงเสริมเมล็ดพันธุขาว
พันธุดีใหกับเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ
1.อุดหนุนศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล
2.เกษตรกรภายในเขตตําบล
มีแหลงเรียนรูดานวิชาการ
ทางการเกษตร
ปรับภูมิทัศนบริเวณสองขาง
ถนนภายในเขตตําบล

โครงการ

500,000
(เทศบาล)
(เงินอุดหนุนฯ)

500,000
(เทศบาล)
(เงินอุดหนุนฯ)

200,000
(เทศบาล)
(เงินอุดหนุนฯ)

200,000
(เทศบาล)
(เงินอุดหนุนฯ)

200,000
(เทศบาล)
(เงินอุดหนุนฯ)

จํานวน
เกษตรกรที่
เขารวม
โครงการ

50,000
(เทศบาล)
(ทางหลวงฯ)

50,000
(เทศบาล)
(ทางหลวงฯ)

50,000
(เทศบาล)
(ทางหลวงฯ)

50,000
(เทศบาล)
(ทางหลวงฯ)

50,000
(เทศบาล)
(ทางหลวงฯ)

จํานวนถนน
ที่ไดรับการ
ปรับภูมิ
ทัศน

12

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลําน้ํา 1. เพื่อใหมีนา้ํ ใชในการ
หวยทับทัน ทัศนียภาพ
ทําการเกษตร และเปน
สิ่งแวดลอมชุมชน/หนองน้ํา
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
สาธารณะ/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอําเภอเมืองจันทร
/ชุมชนเศรษฐกิจและสํานักงาน 2. เพือ่ ใหเปนสถานที่

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชาง

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 แผนงานการเกษตร
ที่

การเพาะปลูก
2.ผลผลิตขาว
ของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น และมี
รายไดเพิ่มขึ้น
เกษตรกรในเขต
ตําบลเมืองจันทร
ไดมีแหลงเรียนรู
ดานวิชาการใน
การประกอบ
อาชีพทางการ
เกษตร
สองขางถนน
ภายในเขตตําบล
เมืองจันทรมีภูมิ
ทัศนที่สวยงาม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-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

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

เทศบาลตําบลเมืองจันทร

13

14

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปา
สาธารณะบานเมืองจันทร

โครงการสงเสริมรักษา
สิ่งแวดลอมในชุมชน

พักผอนและออกกําลังกาย ชุมชนเศรษฐกิจ
ของประชาชน
-ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
หนองน้ําสาธารณะภายใน
เขตตําบล
-ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสาย
หลักของตําบล
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนปา
- ดําเนินการปรับปรุงภูมิ
สาธารณะบานเมืองจันทร ทัศนปาสาธารณะบานเมือง
จันทร
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณ
ปา โดยการปลูกตนไม
เพื่อเปนการรณรงค
จัดกิจกรรมในการรณรงค
ประชาสัมพันธ สราง
ประชาสัมพันธ สราง
จิตสํานึก ในการรักษา
จิตสํานึก ในการรักษา
สิ่งแวดลอมในชุมชน
สิ่งแวดลอมในชุมชน

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

ปรับปรุงภูมิทัศนปา
สาธารณะบานเมือง
จันทรใหมีความ
สวยงาม

-

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

15,000
(เทศบาล)

จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

มีรณรงค
ประชาสัมพันธ สราง
สํานักปลัด
จิตสํานึก ในการ
รักษาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

15

โครงการรังวัด และชี้แนว
เขตทีส่ าธารณะประโยชน
ในเขตตําบลเมืองจันทร

เพื่อใหที่สาธารณะ
ภายในชุมชน มีแนว
เขตทีช่ ัดเจน ปองกัน
การลุกล้ําจากประชาชน

16

โครงการบูรณะพระธาตุ เพื่อเปนการซอมแซม
เมืองจันทร
และและบูรณะพระ
ธาตุเมืองจันทร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

รังวัด และชีแ้ นวเขตที่
สาธารณะ ในเขตตําบลเมือง
จันทร

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

จํานวนที่
สาธารณะที่
ไดรับการรังวัด

พื้นที่สาธารณะประโยชน
ของหมูบาน/ชุมชนมีแนว
เขตทีช่ ัดเจน

-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)

จํานวนครั้งใน
การซอมแซม
พระธาตุ

พระธาตุเมืองจันทร
ไดรับการดูแลและ
สงเสริมการทองเที่ยว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สํานักปลัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

กองการศึกษา
กองชาง

17

โครงการกอสรางศาลา
กลางน้ําวัดเมืองจันทร

18

โครงการกอสรางศูนย
วัฒนธรรม “กุย”

19.

โครงการกอสราง “หอ
ศิลป”เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวบริเวณ
ปราสาทเมืองจันทรที่
เปนสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญของตําบล
เพื่อกอสรางแหลง
เรียนรูศูนยวัฒนธรรม
“กุย”
เพื่อกอสราง “หอ
ศิลป”เฉลิมพระ
เกียรติ ใหเปนเรียนรู
ของคนในชุมชน

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
ไดพักและมีจุดชมวิว
ภายในสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญภายในตําบล

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

จํานวนศูนยที่
กอสราง

มีแหลงเรียนรูศูนย
วัฒนธรรม “กุย”

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

20.

21.

โครงการ

วัตถุประสงค

กองชาง/
สํานักปลัด
กองชาง/
สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

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

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

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

2๒.

โครงการปรับปรุงกําแพง
วัดเมืองจันทร

เพื่อกอสราง/ปรับปรุง
กําแพงวัดเมืองจันทร
ใหมีความสวยงาม

๒๓

โครงการปรับปรุงบูรณะ
บารายณ

เพื่อปรับปรุงบูรณะ
บารายณ

๒๔

โครงการกอสรางฝายน้าํ
ลนในเขตพื้นที่ปาชุมชน
บานหนองแคน หมูที่ ๑๖

เพื่อกักน้ําไวใชในฤดู
แลงในพื้นที่ปาชุมชน

กอสราง/ปรับปรุงกําแพงวัด
เมืองจันทร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
กําหนด)
ปรับปรุงบูรณะ
บารายณ (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด)

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

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้ง
ที่บูรณะ

กอสรางฝายน้าํ ลนในเขต
พื้นที่ปาชุมชน ในบริเวณ
คลองเดิม (ตามแบบเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรกําหนด)

๒00,000
(เทศบาล)

๒00,000
(เทศบาล)

๒00,000
(เทศบาล)

๒00,000
(เทศบาล)

๒00,000
(เทศบาล)

จํานวนฝาย
น้ําลนที่
กอสราง

บารายณไดรับการ
ปรับปรุงและบูรณะ
กองชาง
ใหมีความสวยงาม
และสมบูรณ
มีไวใชในฤดูแลงใน
พื้นที่ปาชุมชน
กองชาง
พื้นที่ปามีความอุดม
สมบูรณ
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.๓ แผนงานบริหารทั่วไป
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๕

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวภายในเขต
ตําบล

เพื่อเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวภายใน
เขตตําบล

-จัดอบรมใหมีอาสาสมัคร
แนะนําการทองเที่ยว
(มัคคุเทศนอย)
-รณรงคประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตําบลเมือง
จันทร

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตําบลเมือง
จันทร

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ตําบลเมืองจันทร
- จัดทําวารสาร/สื่อสิ่งเพิ่มใน
การประชาสัมพันธการ

๒๖

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000
(เทศบาล)
(วัฒนธรรมฯ)
(เงินอุดหนุน)
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ)
20,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)
(วัฒนธรรมฯ)
(เงินอุดหนุน)
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ)
20,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)
(วัฒนธรรมฯ)
(เงินอุดหนุน)
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ)
20,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)
(วัฒนธรรมฯ)
(เงินอุดหนุน)
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ)
20,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)
(วัฒนธรรมฯ)
(เงินอุดหนุน)
(กระทรวงการ
ทองเที่ยวฯ)
20,000
(เทศบาล)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวน
สงเสริมการทองเที่ยว
นักทองเที่ยว
ภายในเขตตําบล
เพิ่มขึ้นจากปที่
แลว
จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตําบล
เมืองจันทร

กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ทองเที่ยว

๒๗

๒๘

โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลเมือง
จันทร

เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลเมือง
จันทร

โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว

เพื่อประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
ภายในเขตตําบล

- พัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวภายในเขตตําบล
- ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวภายในเขตตําบล
จัดทําปายประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวตางๆภายใน
เขตตําบล

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนแหลง
ทองเที่ยวที่ได
การพัฒนา

พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลเมือง
จันทร

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

20,000
(เทศบาล)

จํานวนปายที่
ดําเนินการ

ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวภายในเขต
สํานักปลัด
ตําบล
ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเมืองนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
๒๙

๓๐

๓๑

โครงการ

วัตถุประสงค

สํานักปลัด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรมอบรมให
ความรูมัคคุเทศน

เพื่ออบรมใหความรูมัคคุเทศน
ภายในเขตตําบล

จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูมัคคุเทศนภายใน
เขตตําบล

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้ง
ที่จัด
ฝกอบรม

อบรมใหความรู
มัคคุเทศนภายในเขต
ตําบล

โครงการพัฒนาศักยภาพโฮมส
เตยชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย
ชุมชน

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้ง
ที่จัด
ฝกอบรม

พัฒนาศักยภาพโฮมส
เตยชุมชน

โครงการฟนฟูประวัติศาสตร
พระธาตุเมืองจันทร

เพื่อเปนการอนุรักษ และฟนฟู
ประวัติศาสตรพระธาตุเมือง
จันทร

จัดกิจกรรมในการ
ฝกอบรมใหความรูใน
การพัฒนาศักยภาพ
โฮมสเตยชุมชน
จัดกิจกรรม/โครงการใน
การสงเสริมการอนุรักษ
และฟนฟูประวัติศาสตร
พระธาตุเมืองจันทร

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม

มีการอนุรักษ และ
ฟนฟูประวัติศาสตร
พระธาตุเมืองจันทร

สํานักปลัด

สํานักปลัด

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

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร

หนา 154

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น
ตําบลเมืองจันทร
โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูบานและ
ตําบล

2

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใชในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น.และ
ผูบริหารทองถิ่น

เลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น

900,000
(เทศบาล)

1,000,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
ใหมีการเลือกตั้ง

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่นเขามา
บริหารงาน

เพื่อใหประชาชนไดรวม
แสดงความคิดเห็นและ
เสนอโครงการความจําเปน
เรงดวน ความเดือดรอน
ตางๆ เพื่อการพัฒนา
หมูบานและตําบลเมือง
จันทร

1.จัดฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกระบวนการ
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

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

3

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทองถิ่นและผูแทน
ภาคประชาชน

เพื่อใหคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
และผูแทนภาคประชาชน
ไดรับความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ เทศบาล

จัดอบรม และศึกษาดู
งาน เทศบาลตนแบบ
ปละ 1 ครั้ง

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
โครงการ

สามารถเพิ่มความรูและ
พัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ/พนักงานและผูแทน
ภาคประชาชน

สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

4

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
และอาคารหอง
ประชุมของ เทศบาล
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการบูรณา
การแผนชุมชน แผน
ตําบล กับแผน
ยุทธศาสตรพัฒนา
อําเภอและจังหวัด
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น
พนักงานเทศบาล

5

6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

800,000
(เทศบาล)

-

เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
และเปดโอกาสใหประชาชน
ไดรวมคิด รวมทํา และ
เรียนรูการทํางานเพื่อพัฒนา
ตนเอง

จัดทําเหล็กดัด ทาสีรอบ
บริเวณอาคารสํานักงาน
และอาคารหองประชุม
ของเทศบาล
สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดอบรมการบูรณา
การแผนชุมชน แผน
ตําบล กับแผนยุทศา
สตรอําเภอและจังหวัด

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางเทศบาลตําบล
เมืองจันทรมีคุณธรรม

จัดโครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น
พนักงานเทศบาล และ

50,000
(เทศบาล)

วัตถุประสงค
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของทาง
ราชการ

50,000
(เทศบาล)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

800,000
(เทศบาล)

800,000
(เทศบาล)

800,000
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

3๐,๐๐๐
(เทศบาล)

จํานวนสถานที่ที่
ไดรับการ
กอสราง/
ปรับปรุง
จํานวนครั้งที่จัด
ฝกอบรม

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

50,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่จัด
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของทาง
ราชการ
ประชาชนไดรวมคิด รวมทํา
และเรียนรูการทํางานเพือ่
พัฒนาตนเอง อันจะเปน
การสรางความเขมแข็งให
ชุมชน
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางเทศบาล
ตําบลเมืองจันทรมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

พนักงานจางเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
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ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซม หอกระจาย
ขาวไรสายของเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
หอกระจายขาวไรสายของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร

8

9

10

โครงการปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) ภายในเขต
เทศบาลตําบลเมืองจันทร

เพื่อปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ

โครงการฝกอบรมให
ความรูก ารจัดเก็บเอกสาร
และการทําลายหนังสือ

เพื่อฝกอบรมใหความรูการ
จัดเก็บเอกสารและการ
ทําลายหนังสือราชการให
ถูกตองตามระเบียบที่
เกี่ยวของ
เพื่อฝกอบรมใหความรูในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ รวมทั้งการ
ปลูกจิตสํานึกในการปองกัน

โครงการฝกอบรมให
ความรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของเทศบาลตําบล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ปรับปรุง/ซอมแซม หอ
กระจายขาวไรสายของ
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร

-

-

ปรับปรุงระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) สํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองจันทร
และ บานเก็บงา หมูที่ 10
จัดโครงการฝกอบรมให
ความรูแ กพนักงาน
เทศบาล,พนักงานจาง,ครู
สังกัดเทศบาลตําบลเมือง
จันทร
จัดโครงการฝกอบรมให
ความรูแ กผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

จํานวนจุดที่
ปรับปรุง/
ซอมแซม

มีหอกระจายขาวไรสายเพื่อ
ประชาสัมพันธงาน และ
ภารกิจตางๆของเทศบาล

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

จํานวนจุดที่
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ปรับปรุงระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ใหสามารถใช
งานไดเปนปกติ

10,000
(เทศบาล)

-

-

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมตาม
โครงการ

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

พนักงานเทศบาล,พนักงานจาง
,ครู สังกัดเทศบาลตําบลเมือง
จันทร มีความรูในการจัดเก็บ
เอกสารและการทําลายหนังสือ
ราชการใหถูกตอง
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,พนักงานจาง
,ครู สังกัดเทศบาลตําบลเมือง
จันทร ไดรับความรูแ ละมี

10,000
(เทศบาล)

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมตาม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

เมืองจันทร

การทุจริต

พนักงานจาง,ครู สังกัด
เทศบาลตําบลเมืองจันทร

จิตสํานึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ทํางาน
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
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8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11

โครงการ “รูรักษ
สามัคคี พลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย”

เพื่อสงเสริมความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน

โครงการจัดซื้ออุปกรณ
อานบัตรแบบ
อเนกประสงคSmart
Card
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

เพื่อใชงานในระบบ
สารสนเทศของ อปท.

12

13

14

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีและ
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
ประชาชน
เพื่อ
1.ใหความรูเกี่ยวกับการ
ชําระภาษี
2.บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ฝกอบรมใหความรู และ
จัดกิจกรรมรักษ
สามัคคี พลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย
จัดซื้ออุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค
Smart Card จํานวน 2
เครื่อง
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

-

1.จัดโครงการฝกอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการ
ชําระภาษี
2.บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนผูเขา
ฝกอบรม

สงเสริมความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน

จํานวนเครื่องที่
จัดซื้อ

มีอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงคSmart
Card ใชงานในระบบ
สารสนเทศของ อปท.
ผูมีหนาที่ชําระภาษีมา
ชําระภาษีมากขึ้น
เทศบาล มีรายไดเพิ่มขึ้น

2564
(บาท)

2565
(บาท)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

2,100
(เทศบาล)

1,400
(เทศบาล)

1,400
(เทศบาล)

-

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

200,000
(เทศบาล)

รอยละ 90 มี
แผนที่ภาษีของ
ตําบลที่มีขอมูลที่
ถูกตองครบถวน

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

100,000
(เทศบาล)

รอยละ 90 ผูที่มี
หนาที่ในการ
ชําระภาษีมา
ชําระภาษีได
ทันเวลาที่กําหนด

1.ใหความรูเกี่ยวกับการ
ชําระภาษี
2.บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองคลัง

กองคลัง
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

15

โครงการอาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก

16

โครงการพัฒนาเวปไซด
เทศบาลตําบลเมืองจันทร

เพื่อพัฒนาระบบเวปไซด
เทศบาลตําบลเมืองจันทรให
ทันสมัยและสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

17

โครงการจัดงานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี และงานวันสําคัญ
ของชาติ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรูถึง
ความสําคัญของงานรัฐพิธีและ
งานวันสําคัญของชาติ

18

โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดําเนินการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 อําเภอเมืองจันทร
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เขาออกงาน

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑสําหรับศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 อําเภอเมืองจันทร

19

เพื่อใชในการบันทึกเวลาเขา
ออกงานของพนักงานเทศบาล,
พนักงานจางเทศบาลตําบลเมือง
จันทร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ฝกอบรมใหความรูกับ
อาสาสมัครทองถิ่นรักโลก
ภายในเขตตําบล
พัฒนา/ปรับปรุงระบบเวป
ไซดเทศบาลตําบลเมือง
จันทรใหทันสมัยและสามารถ
ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี
และงานวันสําคัญของชาติ

-

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

จํานวนคนที่เขารวม
โครงการ

อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ

สํานักปลัด

-

-

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

10,000
(เทศบาล)

จํานวนครั้งที่พัฒนา/
ปรับปรุงระบบ

เวปไซดเทศบาลตําบลเมืองจันทร
มีความทันสมัยและสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

80,000
(เทศบาล)
(อําเภอเมือง
จันทร)
50,000
(เทศบาล)

80,000
(เทศบาล)
(อําเภอเมือง
จันทร)
50,000
(เทศบาล)

80,000
(เทศบาล)
(อําเภอเมือง
จันทร)
50,000
(เทศบาล)

จํานวนงานรัฐพิธีและ
งานสําคัญตางๆที่จัด

ประชาชนทุกหมูเหลาได
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑสําหรับ
ศูนยศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 อําเภอ
เมืองจันทร

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานของศูนยศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 อําเภอเมืองจันทร
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน
จํานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

40,000
(เทศบาล)
(อําเภอเมือง
จันทร)
50,000
(เทศบาล)

-

40,000
(เทศบาล)
(อําเภอเมือง
จันทร)
50,000
(เทศบาล)

-

9,700
(เทศบาล)

-

-

จํานวนครั้งที่
สนับสนุน

จํานวนเครื่องที่จัดซื้อ

มีเครื่องในการบันทึกเวลาเขา
ออกงานของพนักงานเทศบาล,
พนักงานจางเทศบาลตําบลเมือง
จันทร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด
กองการศึกษา
อําเภอเมืองจันทร

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา

โครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
หนา 159

เทศบาลตําบลเมืองจันทร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธสาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
20

โครงการ
โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและ
สิ่งกอสราง และประเมินภาษี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อสํารวจ จัดเก็บขอมูลภาษี ที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสราง รวมทั้งการใชประโยชนในที่ดิน
และ/หรือสิ่งปลูกสรางที่ครบถวนสมบูรณ
ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จําเปนตอการ
ประเมินภาษีใหสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับใช
ในการจัดเก็บภาษีในแตละป

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

-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

30,000
(เทศบาล)

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

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

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

สํานักปลัด

หนา 160

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
6.1 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
การติ ดตามและประเมิ น ผลการนํ าแผนพัฒ นาทองถิ่น หาป พ.ศ.2561–2565 ไปสูการปฏิบัตินั้น เป น
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นตองกําหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถิ่น ซึ่งผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จําเปนตองกําหนดแนวทางในการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหาความตองการและ
ศั ก ยภาพขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลรวมทั้ งสอดคล องกั บ แผนพั ฒ นาจั งหวัด ศรีส ะเกษแบบบู รณาการและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการนํา
แผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน 4 แนวทางดังนี้
1. เทศบาลตําบลดําเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒ นาและโครงการในแผนพั ฒนา
สามปนําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเพื่อปฏิบัติใหบรรลุจุดประสงค
ของแผนงาน/โครงการ
2. การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือองคกรเอกชน
เป น ผู ดํ า เนิ น งาน ในกรณี ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไม มี ค วามพร อ มหรื อ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอและ
มีหนวยงานหรือองคกรอื่นมีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินงานมากกวา
3. การร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานหรื อองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่น หรือองค กรเอกชนอื่ น ในการ
ดําเนิน งานในกรณี ที่ป ฏิบั ติงานจะตองเกี่ยวพั น กับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดํ าเนิน งานในรูป แบบหุน สวน
สหการหรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
4. การประสานกั บ หน ว ยงานหรือองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น อื่ น หรือ องคกรเอกชนอื่น เป น ผู
จัดสรรงบประมาณและการดําเนินการตามแผนงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
สามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองจันทร โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดตามลําดับ
6.2 หนวยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป
กําหนดหน วยงานผูรับผิ ดชอบในการดําเนิน การตามแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาโดยการกํากับ ดูแลของ
ปลัดเทศบาลตําบลและผูบริหารดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองการศึกษา
6.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ
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(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสามคน
(2). ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอก จํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ และกรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได
6.4 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิด ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
6.5 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว
หรือไม และผลของการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม โดยแยกเปน
- การติดตาม เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
- การประเมินผล เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

หนา 162

