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ส่วนที่ 1 
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
    1.1 สภาพทั่วไป 
           1.1.1 ที่ตั้ง 
  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ตั้งอยู่ เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองจันทร์  ระยะห่างจากอำเภอเมืองจันทร์  ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัด   
ศรีสะเกษ ประมาณ 40 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้   
  ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศใต้  ติดต่อตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

     1.1.2 เนื้อที ่
 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  มีเนื้อท่ีประมาณ  38.๔ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   24,000  ไร่ 

  1.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  มีลักษณะเป็นที่ราบดินร่วนปนทราย และพื้นที่บางส่วน
เป็นดินเค็ม ความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ การประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ผลผลิตต่ำ  การทำการเกษตรต้อง
พึ่งพาน้ำฝน  มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  ลำห้วยทับทัน ไหลมาจากจังหวัดสุรินทร์ไปสู่ลำน้ำมูลอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ตำบลเมืองจันทร์แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

     1.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศของตำบลเมืองจันทร์  มีสภาพภูมิอากาศ  มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่มีอากาศหนาวเล็กน้อย     
ในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุด
คือเดือนธันวาคม ประมาณ 15-18 องศาเซลเซียส และเดือนที ่อุณหภูมิสูงสุดคือเดือนเมษายนประมาณ          
39.5 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤด ู คือ  

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่   เดือนมีนาคม - มิถุนายน  อากาศค่อนข้างร้อน 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่   เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม  ฝนตกหนักในเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต ่  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  อากาศค่อนข้างหนาว  

1.15 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินตำบลเมืองจันทร์ มีลักษณะเป็นที่ราบดินร่วนปนทราย และพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม ความอุดม

สมบรูณ์ของดินต่ำ  
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          1.1.5 แผนที่โดยสังเขป เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
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1.1.6 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
  1.6.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  จำนวน  25  หมู่บ้านประกอบด้วย 
   หมู่ที่ 1 บ้านบก   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุพจน์ เมืองจันทร์   

หมู่ที่ 2 บ้านเมืองจันทร์  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจินดา เมืองจันทร์     
หมู่ที่ 3 บ้านโนนกลาง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบุญชู ศิริบูรณ ์   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคนน้อย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอำพร มะโนรัตน์     
หมู่ที่ 5 บ้านโคก   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายธีรณัฐ ขันติวงศ ์          
หมู่ที่ 6  บ้านอีงอย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายทองไสย ศรีสุข    
หมู่ที่ 7 บ้านไผ่   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนิยม สุขจันทร์ 

   หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ม   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายดำรงษ ทาศรี 
หมู่ที่ 9 บ้านงิ้ว   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสน  ระเบียบ 
หมู่ที่ 10 บ้านเก็บงา  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประภาส มีชัย 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบุญธรรม สิงห์วิชา 
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแคนใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไกรศักดิ์ จอมเกาะ 
หมู่ที่ 13 บ้านโนนสูง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประหยัด ศิริโฉม 
หมู่ที่ 14 บ้านหนองโน  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปรีชา เมืองจันทร์ 
หมู่ที่ 15 บ้านกลาง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายถนัด ขันติวงษ์ 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองแคน  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเทศ  มะเดื่อ 
หมู่ที่ 17 บ้านกลางคำ  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสาวสถิดาภรณ์  เมืองจันทร์ 
หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งสว่าง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนิวัตร กองปัด 
หมู่ที่ 19 บ้านม่วงน้อย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชยะนันท์ บัวไขย์ 
หมู่ที่ 20 บ้านฮ่องคำ  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสนั่น ด้ายรินรัมย์ 
หมู่ที่ 21 บ้านสวัสดี  กำนันตำบลชื่อ นางบุญจง ขันติวงษ์ 
หมู่ที่ 22 บ้านขนวนสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไสว  สมพงษ์ 
หมู่ที่ 23 บ้านหุ่งคำ  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสำราญ เมืองจันทร์ 
หมู่ที่ 24 บ้านไผ่น้อย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไพโรจน์ งาหอม 
หมู่ที่ 25 บ้านหนองเรือ  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมพร สมพงษ์ 

** สารวัตรกำนัน จำนวน 2  คน 
    1. นายเพียร เมืองจันทร์ 
    2. นายอานนท์ วิยาสิงห์ 

** แพทย์ประจำตำบล   จำนวน  1  คน 

 1. นางหมวย มะโนรัตน์ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

           กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นสภาตำบลเมืองจันทร์เมื่อปี พ .ศ.2537 และอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล พ.ศ.2537 ยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบล เมื ่อวันที ่ 23 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2540 และได้ร ับการยกฐานะ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเป็นเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ วันที่ 5 กันยายน ปี พ.ศ.2555 และให้โอนบรรดางบประมาณ  
ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้สินต่างๆและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารตำบลเมืองจันทร์ไปเป็นของเทศบาล     ตำบล
เมืองจันทร์ 

 ให้เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ มีเขตตามเขตตำบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตของเทศบาลตำบลให้นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย 

๒.๑ โครงสร้างการบริหารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
 

              
                                      ฝ่ายบริหาร 
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       นางสาวนวลละออง  ขนันดูล 

เลขานกุารนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจนัทร์ 
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 นายกฤติเดช  พรมรัตน์ 
หัวหน้าสำนักปลัด  

 สำนักปลัด 

 นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

 นายวรัญญู  ราชสุข 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

นางไพรินทร์  กรกัน 
นักจัดดารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

 นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

 นางจตุพร  หล้าธรรม 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 

 นางสาวจุรีรัตน์  ศรีหบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

 - 
เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        -ตำแหน่งว่าง- 
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 บุคลากร   



 

 
 

 - 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 นายมะสิน  แกว้จันทร ์
พนักงานดับเพลิง 

 
ลล 

 นายมนตรี  ศรีราตรี 
พนักงานเกษตร 

 
ลล 

 นายสุบัญ  แพทยก์ลาง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 

 นายทักษิณ  วิมล 
พนักงานขับรถ 

 นางสมพร  แพทยก์ลาง 
คนครัว 

 นายเสถียร  ผามะณ ี
คนสวน 

 นายนคร  ไชยสนาม 
คนงานทั่วไป 

 นายสมภักดิ์  เหล่าลาภะ 
ยาม 

 สำนักปลัด 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 พนักงานจ้างทั่วไป 

 นางสาวจิรภา  ศรีสุข 
      พนักงานจา้งเหมาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
                -ตำแหน่งว่าง- 
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 กองช่าง 

 สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร 
นายช่างโยธาชำนาญงาน  

 นายชยพล  ขันถม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 
 

 นายกิตติพงษ์  อินตะนัย 
ผช.จนท.ธุรการ 

 นายทัศนพงษ์  สมัญญา 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 นายอธินันท ์ ศิริจันทร ์
ผช.จนท.ประปา 

 นางสาวอรอนงค์  ทวนไธสง 
ผช.จนท.พัสด ุ

 นายเอกชัย  เมืองจันทร ์
พนักงานสูบน้ำ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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 กองคลัง 

 นายนภดล  วงศ์สุรินทร์ 
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 

 นางสาวนฤณวรรณ  งาหอม 
ผช.จนท.พัสด ุ

 นางสาวสุปัญญา  ศรีละไมย ์
ผช.จนท.การเงินและบัญชี 

 นางมะนิกรณ์  ศรียันต์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  

 นายไพรัตน์  ศรีสุข 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 นางแก้วสุริยา  แสนอุบล 
ผู้อำนวยการกองคลัง  

 นางสาวนิมิตา  สิงห์เจริญ 
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ชำนาญงาน 

 นางสาวรัสดา  รุนพงษ ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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 กองการศึกษา 

 นายนคร  เมืองจันทร์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

 นางเรืองรอง  กิ่งสีดา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 นางสาวอำพร  อะวะศร ี
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 นางสาวณัฏฐวรรณ  ขันติวงษ ์
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 นางสาวกฤตาภา จินาวัลย ์
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 นางสาวละเมียด  บัวไข 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 นางอรอินทร์  เมืองจันทร์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล 
ผช.จนท.พัสด ุ

 นางสาวรัญชรีย์  นันทพันธ ์
ผช.จนท.การเงินและบัญชี 

 นายประเสริฐศักดิ์  มะโนรัตน ์
คนงานทั่วไป 

 นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร์ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

 นายณชพล  กองปัด 
ผช.จนท.ธุรการ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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 นางสนั่น  งาหอม 
ผู้ดูแลเด็ก 

 กองการศึกษา 

 นางสาววิภาวดี  สมพงษ ์
ผู้ดูแลเด็ก 

 นางสาวจิรนันท์  วิยาสิงห์ 
ผู้ดูแลเด็ก 

 นางสาวจรัสศรี  มีชัย 
ผู้ดูแลเด็ก 

 นางสาวสมปอง  ดวนสูง 
ผู้ดูแลเด็ก 

 นางสาวกันญา  จันทาน 
ผู้ดูแลเด็ก 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองจันทร์ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแคนใหญ่ 

 นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี 
ผู้ดูแลเด็ก 
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๒.2 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขตการปกครองดังนี้ 
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เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

เขตที่ ๑ จำนวน ๑๒ หมูบ่้าน 

เขตที่ ๒ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ 

หมู่ที่ ๙ หมู่ท่ี ๑๔ หมู่ท่ี ๑๕ 

หมู่ที่ ๒๕ 

หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๓ 

หมู่ที่ ๒๒ 

หมู่ที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑๐ 

หมู่ที่ ๑ 

หมู่ที่ ๑๓ 

หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๑ 

หมู่ที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑๘ 

หมู่ที่ ๒๔ 

หมู่ที่ ๒ 

หมู่ที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒๓ 
 

หมู่ที่ ๑๒ 



 

 
 

๓. ประชากร 
3.1  จำนวนหมู่บ้านและประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 

ตารางแสดงจำนวนประชากร (ตำบลเมืองจันทร์)  3 ปีย้อนหลัง แยกรายหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร  
ปี พ.ศ.2559 

จำนวนประชากร  
ปี พ.ศ.2560 

จำนวนประชากร  
ปี พ.ศ.2561 เพิ่ม/ลด 

ร้อยละ 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
บ้านบก 1 193 156 349 194 159 353 187 157 344 

- 27 
คิดเป็นร้อย
ละ 0.35 

แนวโน้มจำนวน
การคาดการณ์

จำนวนประชากร
ตำบลเมืองจันทร์

ในอนาคตมี
แนวโน้มลดลง 

บ้านเมืองจันทร์ 2 283 279 562 286 275 561 286 271 557 
บ้านโนนกลาง 3 188 174 362 185 174 359 183 171 354 
บ้านหนองแคนน้อย 4 143 146 289 140 144 284 138 141 279 
บ้านโคก 5 165 162 327 168 161 329 169 164 333 
บ้านอีงอย 6 120 103 223 118 100 218 117 102 219 
บ้านไผ่ 7 123 112 235 121 114 235 122 115 237 
บ้านทุ่ม 8 155 162 317 153 161 314 154 168 322 
บ้านงิ้ว 9 217 206 423 210 204 414 206 200 406 
บ้านเก็บงา 10 346 334 680 341 332 673 342 332 674 
บ้านหนองหว้า 11 180 154 334 179 155 334 179 158 337 
บ้านหนองแคนใหญ่ 12 183 189 372 185 189 374 183 188 371 
บ้านโนนสูง 13 108 100 208 107 98 205 106 97 203 
บ้านหนองโน 14 89 68 157 89 67 156 89 67 156 
บ้านกลาง 15 141 143 284 139 143 282 141 144 285 
บ้านหนองแคน 16 317 287 604 309 284 593 298 288 586 
บ้านกลางคำ 17 60 51 111 62 51 113 65 57 122 
บ้านทุ่งสว่าง 18 134 150 284 138 149 287 138 148 286 



 

 
 

3.1  จำนวนหมู่บ้านและประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 

ตารางแสดงจำนวนประชากร (ตำบลเมืองจันทร์)  3 ปีย้อนหลัง แยกรายหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร  
ปี พ.ศ.2559 

จำนวนประชากร  
ปี พ.ศ.2560 

จำนวนประชากร  
ปี พ.ศ.2561 เพิ่ม/ลด 

ร้อยละ 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
บ้านม่วงน้อย 19 98 77 175 96 77 173 99 75 174 

- 27 
คิดเป็นร้อย
ละ 0.35 

แนวโน้มจำนวน
การคาดการณ์

จำนวนประชากร
ตำบลเมืองจันทร์

ในอนาคตมี
แนวโน้มลดลง 

บ้านฮ่องคำ 20 131 111 242 129 114 243 125 114 239 
บ้านสวัสดี 21 85 71 156 88 70 158 88 69 157 
บ้านขนวนสมบูรณ์ 22 117 134 251 117 137 254 115 135 250 
บ้านหุ่งคำ 23 50 67 117 51 67 118 53 63 116 
บ้านไผ่น้อย 24 196 176 372 199 175 374 199 174 373 
บ้านหนองเรือ 25 114 100 214 114 103 217 110 104 214 

รวม 7,648 - 7,621 - 7,594   
3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

จำนวนประชากร 

ช่วงอายุและจำนวนประชากรของตำบลเมืองจันทร์ 

ช่วงอายุ หมายเหตุ 
จำนวนประชากร 
ปี พ.ศ.2559 

จำนวนประชากร 
ปี พ.ศ.2560 

จำนวนประชากร 
ปี พ.ศ.2561 

จำนวนประชากร 
ปี พ.ศ.2562 

หญิง ชาย  หญิง ชาย  หญิง ชาย  หญิง ชาย  
จำนวนประชากรเยาวชน 762 905  738 872  730 869  676 807  อายุต่ำกว่า  18 ปี  
จำนวนประชากร 2,367 2,576  2,358 2,599  2,364 2,607  2,363 2,572  อายุ  18 - 60 ป ี  
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 686 593  698 591  703 594  746 639  อายุมากกว่า  60 ปี  

รวม 3,815 4,074 7,889 3,794 4,062 7,856 3,797 4,070 7,867 3,785 4,018 7,803   
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               จำนวน         5   แห่ง 
    -  โรงเรียนประถมศึกษา                           จำนวน         5   แห่ง 
    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)       จำนวน         1    แห่ง 
    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา        จำนวน         1    แห่ง 
    -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        จำนวน      25   แห่ง 

      4.2 สาธารณสุข 
       สถานีอนามัย  2  แห่ง  ได้แก่ 

   -  รพสต.ตำบลเมืองจันทร์                      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  บ้านเมืองจันทร์  ตำบลเมืองจันทร์ 

   -  รพสต.ตำบลเก็บงา            ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  10  บ้านเก็บงา    ตำบลเมืองจันทร์ 

   -  ตู้ยาประจำหมู่บ้าน   25   แห่ง  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100% 

         4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ป้อมตำรวจชุมชนประจำตำบล  1  แห่ง ตั้งอยู่ ที่หมู่  12   บ้านหนองแคนใหญ่ 
-  ศูนย์ อปพร. ประจำตำบล  1  แห่ง ตั้งอยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคม 

**ระหว่างตำบล** 
1. ถนนลาดยาง   สายอุทุมพรพิสัย – เมืองจันทร์           ระยะทาง  17  กิโลเมตร 
2. ถนนลาดยาง   สายอุทุมพรพิสัย – ตาโกน         ระยะทาง  19  กิโลเมตร 
3. ถนนลาดยาง   สายบ้านเมืองจันทร์ – โพธิ์ศรีสุวรรณ   ระยะทาง  15  กิโลเมตร 
4. ถนนลาดยาง  สายอีเซ – ห้วยทับทัน          ระยะทาง  30  กิโลเมตร  

                5.2  การไฟฟ้า 
-  ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 25 หมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ คือ เส้นทางพื้นที่ทำการเกษตร มีจำนวน

ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 95 %   ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล และโคมไฟสาธารณะประจำหมู่บ้าน  จำนวน  
201  จุด  (1. หลอดนีออน  143  จุด  2. หลอดแสงจันทร์ 58  จุด) 

         5.3  การประปา 
-  ระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์มีจำนวน 25 

หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่มีระบบน้ำประปาจำนวน 16 แห่ง และมีระบบน้ำสะอาดจำนวน 9 แห่ง แต่ระบบ
ประปาที่ไม่สามารถใช้งานได้ก็มี จึงทำให้ความเพียงพอในการใช้น้ำอุปโภค – บริโภค ของประชาชนในพ้ืนที่
ไม่เพียงพอ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จึงมีแผนในการก่อสร้างระบบประปา การปรับปรุงระบบประปา      
การซ่อมแซมระบบประปา รวมทั้งการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้เกิดความเพียงพอและทั่วถึง      
เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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ข้อมูลระบบประปาและระบบน้ำสะอาด  ตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

  หมู่ที่          ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประปา ระบบน้ำสะอาด 
      หน่วยงานที่ก่อสร้าง/ 

           ปี ท่ีก่อสร้าง 

สภาพระบบน้ำประปา 

      ในปัจจุบัน 

 ความจุ 

 (ลบ.ม.) 

   1 บ้านบก         65          -         1 ทรัพยากรน้ำบาดาล 2559 ใช้การได้    12 

   2 บ้านเมืองจันทร์        139          -         2 กรมโยธา / 2538 ใช้การได้    8 

   3 บ้านโนนกลาง         80         1         - กรมอนามัย / 2537 อุปกรณ์ชำรุด/ใช้การได้บางส่วน    20 

   4 บ้านหนองแคนน้อย         57         1         - กปน. / 2550 อุปกรณ์ชำรุด/ใช้การได้    12 

   5 บ้านโคก         68         1         - ทรัพยากรน้ำบาดาล 2559 ใช้การได้    15 

   6 บ้านอีงอย         56         1         - กปน. / 2550 อุปกรณ์ชำรุด/ใช้การได้บางส่วน    12 

   6 บ้านอีงอย         56         1         - ทรัพยากรน้ำบาดาล 2559 ใช้การได้    15 

   7 บ้านไผ่         54         1         - กรมทรัพยากรน้ำ อุปกรณ์ชำรุด/ใช้การได้บางส่วน    10 

   8 บ้านทุ่ม         63         1         - กรมอนามัย / 2537 อุปกรณ์ชำรุด/ใช้การได้    20 

   9 บ้านงิ้ว         79         1         - กรมทรัพยากรน้ำ อุปกรณ์ชำรุด/ใช้การได้บางส่วน    15 

  10 บ้านเก็บงา        154         1         - รพช. / ไม่ได้ใช้/ชำรุดมาก    12 

  11 บ้านหนองหว้า         61         1         - กปน./2550 ไม่ได้ใช้/ชำรุดมาก    12 

  12 บ้านหนองแคนใหญ่         83         1         - กรมอนามัย/2537 ไม่ได้ใช้/ชำรุดมาก    20 

  13 บ้านโนนสูง         51         1         - ทรัพยากรน้ำบาดาล 2559 ยังใช้การอยู่    15 
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ข้อมูลระบบประปาและระบบน้ำสะอาด  ตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

  หมู่ที่          ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประปา ระบบน้ำสะอาด 
     หน่วยงานที่ก่อสร้าง/ 

          ปี ท่ีก่อสร้าง 

สภาพระบบน้ำประปา 

      ในปัจจุบัน 

   ความจุ 

   (ลบ.ม.) 

  14 บ้านหนองโน          27          -         1 ทรัพยากรน้ำบาดาล 2559 ใช้การได้    12 

  15 บ้านกลาง          70          -         2 กรมโยธา/2540 อุปกรณ์ชำรุด/ใช้การได้บางส่วน    15 

  16 บ้านหนองแคน         118         0         -    

  17 บ้านกลางคำ          25         0         - ใช้ร่วมกับหมู่ที ่6   

  18 บ้านทุ่งสว่าง          54          -        1  /ใช้การได้     8 

  19 บ้านม่วงน้อย          30         1         - ทรัพยากรน้ำบาดาล 2559 ใช้การได้    15 

  20 บ้านฮ่องคำ          44         1         - กปน./2550 ใช้การไม่ได้    12 

  21 บ้านสวัสดี          26         1         - ทรัพยากรน้ำบาดาล 2559 ใช้การได้    15 

  22 บ้านขนวนสมบูรณ์          45         1         - กปน/ ไม่ได้ใช้/ชำรุดมาก    12 

  23 บ้านหุ่งคำ          25         -        1  อุปกรณ์ชำรุด/ใช้การได้บางส่วน  

  24 บ้านไผ่น้อย          68         0        - ใช้ร่วมกับ  หมู่ที่ 7   

  25 บ้านหนองเรือ          35         -        1 ทรัพยากรน้ำบาดาล 2559 ใช้การได้    12 

                    รวม       1,633        16        9  
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  6.1.1 ข้อมูลแผนพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  

(ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 25 หมู่บ้าน) 

 
หมู่ที่    ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวนประชากร   จำนวน 
 ครัวเรือน 
 (ทั้งหมด) 

    พื้นที่ 
   ทั้งหมด 
     (ไร่) 

หมายเหตุ     ชาย 
    (คน) 

   หญิง 
   (คน) 

รวมทั้งหมด 
    (คน) 

  1 บ้านบก 192 154 346 68 867  
  2 บ้านเมืองจันทร์ 279 281 560 149 1,642  
  3 บ้านโนนกลาง 182 173 355 85 1,002  
  4 บ้านหนองแคนน้อย 143 151 294 60 892  
  5 บ้านโคก 160 172 332 71 835  
  6 บ้านอีงอย 119 100 219 62 760  
  7 บ้านไผ่ 122 115 237 56 585  
  8 บ้านทุ่ม 157 161 318 66 982  
  9 บ้านงิ้ว 217 202 419 83 1,085  
 10 บ้านเก็บงา 349 348 697 161 2,576  
 11 บ้านหนองหว้า 178 149 327 66 1,064  
 12 บ้านหนองแคนใหญ่ 185 191 376 91 1,749  
 13 บ้านโนนสูง 109 99 208 56 760  
 14 บ้านหนองโน 88 69 157 27 473  
 15 บ้านกลาง 144 147 291 82 1,484  
 16 บ้านหนองแคน 315 290 605 128 1,592  
 17 บ้านกลางคำ 62 46 108 28 516  
 18 บ้านทุ่งสว่าง 139 149 288 56 770  
 19 บ้านม่วงน้อย 99 80 179 33 446  
 20 บ้านฮ่องคำ 127 109 236 48 540  
 21 บ้านสวัสดี 86 72 158 27 593  
 22 บ้านขนวนสมบูรณ์ 116 134 250 47 725  
 23 บ้านหุ่งคำ 54 65 119 25 390  
 24 บ้านไผ่น้อย 194 169 363 69 1,062  
 25 บ้านหนองเรือ 113 103 216 38 1,062  
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√
√
√ 

√
√
√ 

√
√
√ 

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 1 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน      มีหนองบ้านบก 

 

มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 68 /825 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 2 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

ข้อมูลแหล่งน้ำ 
 น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองเมืองจันทร์ 

มีหนองอาล ี

มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 149 /1,280      4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 3 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองยอดคอ มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 85 /470 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

√
√
√ 

√
√
√ 

√
√
√ 

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 4 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองแคนน้อย มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 60 /629 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 5 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองไม้คาน 

มีหนองผือ 

มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 71 /730 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 6 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองสนั่น มีประปาหมู่บา้น 

ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 13 

และ หมู่ที ่17 

   √     นอกเขตชลประทาน 62 /642 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

√
√
√ 

√
√
√ 

√
√
√ 

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 7 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองสนั่น 

มีคลองอีสานเขียว 

มีประปาหมู่บา้น 

ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 24 

 

   √     นอกเขตชลประทาน 56 /459 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 8 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองทุ่ม 

มีคลองอีสานเขียว 

มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 66 /500 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ ๙ 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองบ้านง้ิว 

มีคลองอีสานเขียว 

มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 83 /960 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

√
√
√ 

√
√
√ 

√
√
√ 

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 1๐ 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองเก็บงา มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 161 /1,871      4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 11 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีลำน้ำห้วยทับทัน 

มีโรงสูบน้ำด้วย 

ระบบไฟฟ้า 

 

   √     นอกเขตชลประทาน 66 /587 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน  พรกิ 40 ครัวเรือน     1,500     11,000      22,500 

 สวน  หอมแดง 26 ครัวเรือน     2,800     17,000      42,000 

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 12 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองแคน 

มีลำห้วยทับทัน 

 

   √     นอกเขตชลประทาน 91 /686 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน  พรกิ 70 ครัวเรือน     1,500     11,000      22,500 

 สวน  หอมแดง 30 ครัวเรือน     2,800     17,000      42,000 

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

√
√
√ 

  
√ 

√
√
√ 

√
√
√ 

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 13 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน      มีประปาหมู่บา้น 

ใช้ร่วมกับ หมู่ที ่6 

และ หมู่ที ่17 

   √     นอกเขตชลประทาน 56 /634 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่   √  ไร่อ้อย   9 ครัวเรือน    1,300     1,000         1,560 

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 14 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน      มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 27 /360 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 15 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีคลองอีสานเขียว มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 82 /703 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

√
√
√ 

 

 

√
√
√ 

√
√
√ 

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 16 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีลำน้ำห้วยทับทัน  

   √     นอกเขตชลประทาน 128 /1,349     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน  พรกิ 90 ครัวเรือน     1,500     11,000      22,500 

 สวน  หอมแดง 50 ครัวเรือน     2,800     17,000      42,000 

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

   √   ไร่มันสำปะหลัง 3  ครัวเรือน     1,300      4,000       1,560 

   √  อื่นๆ ยางพารา 4  ครัวเรือน      200      3,000       7,898 

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 17 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน      มีประปาหมู่บา้น 

ใช้ร่วมกับ หมู่ที ่6 

และ หมู่ที ่13 

   √     นอกเขตชลประทาน 27 /219 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 18 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีคลองอีสานเขียว มีประปาหมู่บา้น 

    √     นอกเขตชลประทาน 56 /616 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

√
√
√ 

√
√
√ 

√
√
√ 

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 19 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีคลองอีสานเขียว มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 33 /352 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 2๐ 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีคลองอีสานเขียว 

มีคลองธรรมชาติ 

 

   √     นอกเขตชลประทาน 48 /377 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน  พรกิ 20 ครัวเรือน     1,500     11,000      22,500 

 สวน  หอมแดง 10 ครัวเรือน     2,800     17,000      42,000 

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 21 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน      มีประปาหมู่บา้น 

   √     นอกเขตชลประทาน 27 /467 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

√
√
√ 

√
√
√ 

√
√
√ 

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 22 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีคลองอีสานเขียว  

   √     นอกเขตชลประทาน 47 /655 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 23 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน       

   √     นอกเขตชลประทาน 25 /316 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 24 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีคลองอีสานเขียว มีประปาหมู่บา้น 

ใช้ร่วมกับ หมู่ที ่7 

 

   √     นอกเขตชลประทาน 69 /661 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน     

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

√
√
√ 

 
หมู่ที ่ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร/ข้อมูลแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

หมู่ที่ 25 

       ประเภทของการทำการเกษตร ครัวเรือน/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

   (กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 

    (กก./ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

     (บาท/ไร่) 

 แหล่งน้ำเพื่อ 
  การเกษตร 

 ข้อมูลแหล่งน้ำ 
  น้ำกิน น้ำใช ้

ทำนา        ในเขตชลประทาน     มีหนองน้ำ  

   √     นอกเขตชลประทาน 38 /440 ไร ่     4๐๐     2,๐๐๐       4,000 

ทำสวน สวน      

 สวน     

ทำไร่      ไร่อ้อย     

      ไร่ข้าวโพด     

      ไร่มันสำปะหลัง     

      อื่นๆ     

 
 
 
พื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เป็นพื้นที่ทำการเกษตร การทำการเกษตรส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาน้ำฝน 

ปริมาณน้ำในเขตพื้นที่ตามแหล่งน้ำสาธารณะไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรของครัวเรือนในพื้นท่ียังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

6.2 อาชีพ 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น    

-  ทำนา  90 %  -  ทำไร่   3 %  
-  ทำสวน 1 %  -  รับราชการ 1 % 
-  รับจ้างทั่วไป 2 %  -  ธุรกิจส่วนตัว 1 % 
-  ค้าขาย 1 %  -  อ่ืน ๆ  1 % 

6.3 หน่วยธุรกิจในเขตตำบล 
   กลุ่มอาชีพ    ได้แก่ 

-  กลุ่มทอผ้า/กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า        
-  กลุ่มปลุกพืชและกลุ่มเลี้ยงสัตว์       
-  กลุ่มออมทรัพย์         
-  กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ         
-  ปั๊มน้ำมันหลอดและก๊าซ         
-  โรงสีข้าวขนาดเล็ก       
-   มีร้านขายของชำ     
-  ร้านซ่อมรถยนต์-รถจักยานยนต์     

6.4 ผลผลิตที่สำคัญของตำบล 
-  ข้าว  พริก  กระเทียม  หอมแดง  ยางพารา  มันสำปะหลัง 
-  ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP  สามดาว )  ได้แก่  เม่ากระดิ่ง  กระเป๋า 
- ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อกูย (ส่วย) 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

การศาสนา ประชาชนในเขตตำบลเมืองจันทร์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัด  จำนวน  6  แห่ง  
และสำนักสงฆ์  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่ 

1. วัดเมืองจันทร์   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    2 บ้านเมืองจันทร์ 
2. วัดโนนสูง    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    6 บ้านอีงอย 
3. วัดบ้านทุ่ม    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    8 บ้านทุ่ม 
4. วัดบ้านเก็บงา   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  10 บ้านเก็บงา 
5. วัดบ้านหนองแคน   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  12 บ้านหนองแคนใหญ่ 
6. สำนักสงฆ์บ้านโนนกลาง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    3 บ้านโนนกลาง 
7. สำนักสงฆ์รัตน์ทรงคุณ  ต้ังอยู่ที่  หมู่ที่  11 บ้านหนองหว้า 
8. สำนักสงฆ์บ้านกลาง   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  15 บ้านกลาง 
9. สำนักสงฆ์สวนธรรม   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  16  บ้านหนองแคน 
10. วัดป่าสุธรรมรังษี   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  16 บ้านหนองแคน   
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7.2 งานประเพณีท้องถิ่น 
-  งานวันสงกรานต์   ช่วงระยะเวลาที่จัด เดือนเมษายน 
-  งานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ช่วงระยะเวลาที่จัด เดือนเมษายน 
-  งานประเพณีบุญบั้งไฟ   ช่วงระยะเวลาที่จัด เดือนพฤษภาคม 
-  งานวันเข้าพรรษา   ช่วงระยะเวลาที่จัด เดือนกรกฎาคม 
-  งานวันออกพรรษา   ช่วงระยะเวลาที่จัด เดือนตุลาคม 
-  งานวันลอยกระทง   ช่วงระยะเวลาที่จัด เดือนพฤศจิกายน  
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8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ำ 

 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำห้วยทับ อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลเมืองจันทร์ และมี
คลองอีสานเขียวที่เริ ่มจาก บ้านเก็บงา หมู่ที ่ 1๐ สิ้นสุดที่บ้าน ฮ่องคำ หมู่ที่  ๒๐ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ข้างเคียงใช้สำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

 

 ๘.2 ป่าไม ้

 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์มีพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตตำบล เป็นป่าชุมชนอยู่ในเขตพ้ืนที่ บ้านหนองหว้า       หมู่
ที่ 11 บ้านหนองแคนใหญ่  หมู่ที่ 12 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 16  และมีหมู่บ้านที่เป็นเครือข่ายในการดูแลพื้นที่ป่า
ชุมชน ประกอบด้วย บ้านบก  หมู่ที่ 1 บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 11  บ้านหนองแคนใหญ่  หมู่
ที่ 12 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 18 และบ้านฮ่องคำ หมู่ที่ 20  โดยป่าชุมชนมีเนื้อที่ประมาณ  
700  ไร่ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ                      หน้า 23                                                                                                                                                      



 

 
 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี   

     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ        
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั ้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูป
ในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ 
(๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ 
(๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

  คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งขณะนี ้อยู ่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที ่ประชุม
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 

  ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสำคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

     ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ“เกษตรแบบ
พึ่งตนเอง”ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก”การพัฒนาในภาค
เกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น 
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และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบ
กว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยี              
ในระดับกลางๆ ซึ ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวม      
ประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความ
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาท ิการก่อการร้าย 
โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น  ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน    
การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

      นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง
ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต 
๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไข
ภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุก
ระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ
ตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อย
ละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศ
ต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกัน
การลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง 
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้าง
เพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

     ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ  
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรป
นั้นน่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี๒๕๖๐–ปี๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบ 
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      ในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบ
กันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการ
วิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมี
ส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลก
ร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจำนวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้นสำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทย
นั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ  โดยถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลางตั้งแต่ป ี๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่า งประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่ม
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตรา
การว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ 
๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุม
และมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น  

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแล         
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 วินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิง
โครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากร
สูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทัง้ในกลุ่ม
ทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิต
รวมต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่าง
ประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย
ภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่
ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงาน
และการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำ
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
                 ทั้งนี ้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที ่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู ่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อ
การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และที่
สำคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้อง
เร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

      โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรสีะเกษ                     หน้า 28                                                                                                                                                                                      



 

 
 

เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัด
ท ี ่ เก ิดจากสภาพภูม ิอากาศผันผวนร ุนแรงต่อการดาเน ินธ ุรก ิจและการดาเน ินช ีว ิตของผ ู ้คนก ็ เพ ิ ่มขึ้น               
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือ
แก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยัง
ต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนา
ประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และ
สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพื่อให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การ
กำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาส
และสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ     
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ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาใน
ระยะยาว และเพ่ือเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซ่ึงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และ
สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศการกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศ
ไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึง
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวที
โลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลัง
ดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุก
คนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทย
มั ่นคง มั่งคั ่ง และยั ่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การ
ดำรงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประ
จาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้    

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั ่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู ่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

                           - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

 
                           - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพ ัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

                           - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
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(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพื ่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ             

จะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบ
ประชารัฐ  คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได ้และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์
เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดทำแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

 
(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่
ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั ้นสูง  (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที ่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื ่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ 
– ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดย
เฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูง
กว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและ
ของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพ
แรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
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๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที ่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื ่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ ้นไม่มากนัก  เนื ่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จ ัดอันด ับไว ้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั ้นนำ 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับขณะเดียวกัน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที ่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกใน        
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เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่
ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม    
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
กำลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖     
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี ่ยเพิ ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ ผ่านมา          
(ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี ้กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมี
จำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว 
ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ ่มขึ ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓          
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเร ือนไทยโดยเฉลี ่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี ่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที ่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖  คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  
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อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย
แรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ในปี 
๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี ้    คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัย
และการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒  ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดิ นน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที ่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ๑๐ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค  
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน  นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘  ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที ่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘  

 
ผู ้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพเพิ ่มขึ ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓  ล้านคน        

จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 
๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้
ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ ่มเสื ่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็น
แผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทำ
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒  แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององคก์รทั้งหมด และ
องค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี ้ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ 
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ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 

 (๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั ่งถูกทาลาย  และมีการเปลี ่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื ่นๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี ้ยงชายฝั ่ง โดยเฉพาะการทำนากุ ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ 
ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการ
ต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ 
ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ 
ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ 
๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 
๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่ง
น้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม  
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการ
สำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่
สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
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เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการ
กำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐   

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗    
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้น
ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื ้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
บำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว ่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบ
กับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งดว่น 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริต
เพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส 
ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดง
บทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่
สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญใน
การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู ้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้
มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ  ทั้งนี ้การปฏิรูประบบราชการที ่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
พ.ศ.๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 
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(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อำนาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/
กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ 
๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที ่สถานีอนามัย 
จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล  ท้าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ 
ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได ้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่
อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบ
กับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมี
คะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘  ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ  รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
คำนึงถึงเงื ่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐  
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สู งจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศ
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ  
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ 
และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 
อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้า
และบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช.จะคำนวณใหม่เมื่อการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ อยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ.ต่อคนต่อปี 
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๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตก
อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒  รัฐต้องดำเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื ่น  ให้เป็นไปตามหลัก          
ธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและ
จัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
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 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู ่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู ้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา  ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  
โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาก
ขึ้น นอกจากนี ้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว ่าง  Information Technology กับ Operational Technology หร ือท ี ่ เร ียกว ่า  Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจะทำให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  จะนำมาซึ่ง
โอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน  
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๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค
และในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื ่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที ่ยัง       
ไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ ่งเป็นปัจจัยที ่จำเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความสำเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ  
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 
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๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที ่ย ั ่งย ืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้อง
เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมใน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช.ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจสิติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
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๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั ่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
สำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำ
กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื ่อมโยงกันเพื ่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื ่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งใน           
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ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัว
ด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคม
ขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื ่อเพิ ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน

ดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

สำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื ่อส ุขภาพ  (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริม    

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรสีะเกษ                     หน้า 53                                     



 

 
 

การให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) 
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื ้นที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
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๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื ่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมือง
และพื้นที ่ชายฝั ่ง พัฒนาเมืองที ่สามารถปรับตัวและยืดหยุ ่นต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนว
ป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออก         
เฉียงเหนือ  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั ่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่นฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
      กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี    
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ   
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
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๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 

(๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู 
และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
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(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
      มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุjมจังหวัดและ 
กำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)ใน
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มมจังหวัดตามที่สำ นักงาน ก.พ.ร. เสนอ และตามคำ สั่งสำ นักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่ ๑๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื ่อง จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยการจัดตั ้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ มจังหวัดในจังหวัดที ่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่
การปฏิบัติให้บังเกิดผลโดยกำหนดที่เปน็สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับ
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ 
  **ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ไดก้ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม 
จังหวัดฯ เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าขา้วหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่า 
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
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**วิสัยทัศน์ 
“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การทอ่งเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

**พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAPและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมช่องทางการตลาด 

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ 

ประชาสัมพันธ์และการตลาดให้ไดม้าตรฐาน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ 

การค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด  

จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่น ทิศทาง จุดยืน                
ที ่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น อันเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันทุกภาคี  เพื ่อพัฒนาเมืองศรีสะเกษให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  ซึ่งมีวิสัยทัศน์ดังนี้   

 
“เมืองน่าอยู่  ประตูการค้า – การท่องเที่ยว  สู่ดินแดนขอมโบราณ 

และนำการผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” 

           

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข 
2. การเสริมสร้างศักยภาพ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
3. การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 
4. การเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู่ 
6. การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและตำบล 
1.2  ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง  และถนนดินภายในหมู่บ้าน 
1.3  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในเขตตำบล 
1.4  ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
1.5  ก่อสร้างสะพาน 
1.6  ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน 

1.7  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

2.1 โครงการแหล่งน้ำเพ่ือการบริโภค 
-  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
-  ก่อสร้างหรือจัดซื้อภาชนะเก็บน้ำฝน /- ขุดบ่อบาดาล 

2.2  แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
-  ก่อสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร 
-  ขุดลอกคลองส่งน้ำและหนองน้ำสาธารณะ 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  สนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชน และกองทุนหมู่บ้าน 
3.3  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
3.4  สนับสนุนหมู่บ้านที่มีกลุ่มธนาคารข้าว 
3.5  สนับสนุนโรงสีข้าวชุมชน 
3.6  สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.7  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ 

    3.8  ส่งเสริมการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1  ส่งเสริมสวสัดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัย
ธรรมชาติภายในเขตตำบล   
4.2  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตตำบล 
4.3  จัดการศึกษาพ้ืนฐาน (ศูนย์เด็กเล็ก) ให้ได้มาตรฐาน 
4.4  ส่งเสริมงานบุญปลอดเหล้า 
4.5  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนพ่ึงตนเอง 
4.6  พัฒนาการกีฬา 
4.7  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.8  จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
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 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   
  5.1  พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  การกีฬา  และนันทนาการ 
   -  พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนภายในเขตตำบล 
         -  ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนภายในเขตตำบล 
   -  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

  -  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตตำบล 
  -  เพ่ิมโอกาสในการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบล 
  -  ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ 

   
5.2  พัฒนาส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -  พัฒนาส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

-  ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญ
ทางรัฐพิธีต่างๆ 
-  ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆของชุมชนและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป  

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  6.1   พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

-  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การควบคุม และระวังโรคติดต่อของประชาชนในตำบล 
 -  เสริมสร้างคุณภาพท่ีดีและการมีส่วนร่วมสาธารณสุข 

             7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.2  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าสาธารณะภายในเขตตำบล 
7.3  ป้องกันการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.4  บำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การอนุรักษ์แหล่งน้ำป่าไม้ ต้นน้ำและลำธาร 
-  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย 

   8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง/การบริการและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
8.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
8.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง  การบริการ
แก่ประชาชน 
8.3  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
8.4  พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
8.5  พัฒนารายได้   8.6  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.วิสัยทัศน์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ พัฒนาด้านสาธารณูปโภค       

ด้านสังคม  ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้ง
เสริมสร้างให้เป็นตำบลน่าอยู่มีความร่มรื่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง  มีความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะส่งเสริมด้านรายได้และการพ่ึงพาตนเองของประชาชนในเขตตำบล  

 ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ละแนวนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเพื่อแสดงให้เห็นถึง
สิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งม่ัน  ทิศทาง จุดยืน ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ให้
มีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 

 

  

 
 
ยุทธศาสตร์เทศบาล 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและตำบล 
1.2  ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ถนนลูกรัง  และถนนดินภายในหมู่บ้าน 
1.3  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในเขตตำบล 
1.4  ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
1.5  ก่อสร้างสะพาน 
1.6  ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน 
1.7  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
2.1 โครงการแหล่งน้ำเพ่ือการบริโภค 

-  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
-  ก่อสร้างหรือจัดซื้อภาชนะเก็บน้ำฝน 
-   ขุดบ่อบาดาล 

2.2  แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
-  ก่อสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร 
-  ขุดลอกคลองส่งน้ำและหนองน้ำสาธารณะ 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  สนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชน และกองทุนหมู่บ้าน 
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3.3  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
3.4  สนับสนุนหมู่บ้านที่มีกลุ่มธนาคารข้าว 
3.5  สนับสนุนโรงสีข้าวชุมชน 
3.6  สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.7  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ 

    3.8  ส่งเสริมการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1  ส่งเสริมสวสัดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัย
ธรรมชาติภายในเขตตำบล   
4.2  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตตำบล 
4.3  จัดการศึกษาพ้ืนฐาน (ศูนย์เด็กเล็ก) ให้ได้มาตรฐาน 
4.4  ส่งเสริมงานบุญปลอดเหล้า 
4.5  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนพ่ึงตนเอง 
4.6  พัฒนาการกีฬา 
4.7  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.8  จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   
  5.1  พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  การกีฬา  และนันทนาการ 
   -  พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนภายในเขตตำบล 
   -  ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนภายในเขตตำบล 
   -  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

  -  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตตำบล 
  -   เพ่ิมโอกาสในการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบล 
  -   ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ 

  5.2  พัฒนาส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -  พัฒนาส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

-  ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญ
ทางรัฐพิธีต่างๆ 
-  ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆของชุมชนและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป  

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  6.1   พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

-  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การควบคุม และระวังโรคติดต่อของประชาชนในตำบล 
 -  เสริมสร้างคุณภาพท่ีดีและการมีส่วนร่วมสาธารณสุข 

             7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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7.2  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าสาธารณะภายในเขตตำบล 
7.3  ป้องกันการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.4  บำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การอนุรักษ์แหล่งน้ำป่าไม้ ต้นน้ำและลำธาร 
-  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย 

   8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง/การบริการและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
8.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
8.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง  การบริการ
แก่ประชาชน 
8.3  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
8.4  พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
8.5  พัฒนารายได้ 
8.6  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
8.7  จัดทำแผนที่ภาษี 
8.8  จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่กิจการการบริหารงานของเทศบาลตำบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
 
“สร้างคน    สร้างงาน    ประสานงานรัฐ    วิสัยทัศน์กว้างไกล    จริงใจ    โปร่งใส    มุ่งพัฒนา    พึ่งพาได้” 

 
 ๑. นโยบายการมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำ 
 ๒. นโยบายการพัฒนาระบบน้ำอุปโภค – บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร 
 3. นโยบายพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่าง 
 4. นโยบายปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ และจัดสวัสดิการกลุ่มอาชีพ/ผูสูงอายุ/   
ผู้พิการ/สตรี/เด็ก/องค์กรและชมรมต่างๆ 

6. นโยบายจัดการและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรม สามัคคี สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด เพ่ือความเข้มแข็งและมีระเบียบให้เกิดกับชุมชนและ
สังคมตำบลเมืองจันทร์ 
 7. นโยบายส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ให้มีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร 

๓. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
 1.  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง 

2.  พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 
3.  พัฒนาด้านการศึกษา  พัฒนาคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  และแก้ไขปัญหาความยากจน 
5.  พัฒนาสร้างสังคมที่สงบสุขเน้นการมีส่วนร่วมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.  พัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน 
7.  พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  พัฒนาการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

๔. จุดมุ่งหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร ์
 1.  การมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 2.  การมีน้ำเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีของประชาชนในเขตตำบล 

3.  การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพ่ึงตนเองได้ของประชาชนรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในตำบล 
4.  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในเขตตำบล 
5.  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายในเขตตำบล 
6.  เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือ
นำไปสู่ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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 7.  ปรับปรุงบริการสาธารณสุขมูลฐานที่เน้นการส่งเสริมการป้องกันมากกว่าการรักษา 
8.  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วประชาชน
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

 
๕. แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร ์

1.  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 
2.  ส่งเสริมรายได้และอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตตำบล 
2.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของตำบลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาทางการเมือง 
3.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาและความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
อาชญากรรม และสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตตำบล 
4. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนนำชุมชนหรือประชาชนให้มีศักยภาพที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในชุมชน 
5.  ขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนภายในเขตตำบล 
6.  พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  สนับสนุนด้านสวัสดิการและโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
ภายในเขตตำบล 
7.  จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในเขตตำบล 
8.  จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และรักษาสุขภาพชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
9.  ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักของเอกชนและประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
10. รณรงค์ให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนรวมทั้งปรับปรุงบริการ
สาธารณสุขมูลฐานที่เน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษา 
11.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร   การจัดบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและต่อเนื่องรวมทั้งเครื่องใช้
และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบล 
12.  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของตำบล 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
แนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อนำสู่เป้าหมาย 

      ๑. วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Vision) 

 
 
 
       
      ๒. พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Mission) 

1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดบริการ
สาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคน ได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะประกอบอาชีพและความม่ันคงในการ
ดำรงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย 
8. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน   
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“ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ” 

 



 

 
 

๓. อำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1. ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ในการจัดทำประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณการพัสดุ การ

จัดเก็บรายได้และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. กำหนดแนวทาง วางระบบและสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูและให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และตรวจสอบการดำเนินงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม 
11. ปฏิบัต ิการอื ่นใดตามที ่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของกรมหรือตามกระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินการไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา 

รฐับาลจึงได้กำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีไว้ ดังนี้ 
1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายเศรษฐกิจ 
3. นโยบายการสร้างรายได้ 
4. นโยบายการพาณิชย์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
5. นโยบายด้านการคมนาคม 
6. นโยบายการพัฒนาแรงงาน 
7. นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. นโยบายการพลังงาน 
10. นโยบายการเสริมสร้างสังคมแข็งแรง 
11. นโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
12.  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
13. นโยบายด้านการต่างประเทศ  14.นโยบายความปลอดภัยของประชาชน 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรสีะเกษ                     หน้า 68                                     



 

 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวเพ่ิมมากขึ้นทำให้
ประชาชนว่างงานน้อยลง 
2. ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
3. บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
4. เทศบาลตำบลมีการบริหารจัดการที่ดี 
5. มีองค์กรการจัดทำแผนชุมชนและประชาชนบางส่วนรู้
และเข้าใจแผนชุมชน 
6. มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆภายในเขตตำบล 
7. เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
8. มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลและช่วยเพิ่ม
รายได้ 

1.  เส้นทางในการคมนาคมในบางพื้นท่ียังไม่ได้มาตรฐาน 
2.  การรวมกลุ่มของประชาชนขาดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน อาทิ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ฯลฯ 
3.  การนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้งมีความ
ลำบาก 
5.  ประชาชนมิได้วางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบ 
6.  ไม่มีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
7.  ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของ
ตนเท่าที่ควร 
8.  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน 
9.  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ยังไม่
สมบูรณ์ 
10.  การพัฒนาการศึกษาในด้านสื่ออุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ 
11.  การดูแลที่สาธารณะยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ 
2. กองทุนหมู่บ้านและโครงการอยู่ดีมีสุขของรัฐบาลเพื่อ
กระตุ้นการลงทุนและการผลิตในชุมชน 
3. กลุ่มอาชีพมีผลิตภัณฑ์และตลาดจำหน่ายสินค้ามากข้ึน 
4. การจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพ่ิมมาก
ขึ้น 
5. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนและฐานภาษีที่จัดเก็บ
เองเพ่ิมข้ึน 
6. บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และดำเนินนโยบายตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน 
8. นโยบายของรัฐบาลตามโครงการไทยเข้มแข็ง 
9. นโยบายของจังหวัดศรีสะเกษการทำเกษตรอินทรีย์วิถี 
ศรีสะเกษ 

1.  การดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงาน 
หน่วยงานของรัฐยังไม่บูรณาการทำงานร่วมกัน 
2.  การพัฒนาและจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังยึด
ตามความต้องการของผู้นำ และผู้มีอำนาจมากกว่าความ
ต้องการและปัญหาของประชาชน 
3.  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล 
4.  ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
5.  การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน มีเพียงร้อยละ 37.50 ของ
ภาพรวมตำบล 
6. ขาดแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร 
7. ความเสี่ยงการลงทุนภาคการเกษตร  ราคาต้นทุนการ
ผลิตสูง 
8. งบประมาณในการพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
มีน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ำและ
มีน้ำประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกดิ
อาชญากรรมได ้

๔) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสญัจรไปมาเพิ่มมากข้ึนและ
เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 

2.ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1) ผู้พิการ ผู้สูอายุ และผู้ยากไร้
ภายในเขตตำบลไม่มีอาชีพและ
ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

- พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพ
ให้กับผู้พิการ ผูสู้อายุ 
และผูย้ากไร้ภายในเขต
ตำบลใหส้ามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพและพึ่งตนเอง
ได ้

- ผู้พิการ ผู้สูอายุ 
และผูย้ากไร้ภายใน
เขตตำบล 

- ผู้พิการ ผู้สูอายุ และผู้
ยากไรภ้ายในเขตตำบลม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัหาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชน ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพรี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น ไม่
ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวเพ่ิมมากขึ้นทำให้
ประชาชนว่างงานน้อยลง 
2. ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
3. บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
4. เทศบาลตำบลมีการบริหารจัดการที่ดี 
5. มีองค์กรการจัดทำแผนชุมชนและประชาชนบางส่วนรู้
และเข้าใจแผนชุมชน 
6. มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆภายในเขตตำบล 
7. เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
8. มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลและช่วยเพิ่ม
รายได้ 

1.  เส้นทางในการคมนาคมในบางพื้นท่ียังไม่ได้มาตรฐาน 
2.  การรวมกลุ่มของประชาชนขาดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน อาทิ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ฯลฯ 
3.  การนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้งมีความ
ลำบาก 
5.  ประชาชนมิได้วางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบ 
6.  ไม่มีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
7.  ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของ
ตนเท่าที่ควร 
8.  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน 
9.  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ยังไม่
สมบูรณ์ 
10.  การพัฒนาการศึกษาในด้านสื่ออุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ 
11.  การดูแลที่สาธารณะยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ 
2. กองทุนหมู่บ้านและโครงการอยู่ดีมีสุขของรัฐบาลเพื่อ
กระตุ้นการลงทุนและการผลิตในชุมชน 
3. กลุ่มอาชีพมีผลิตภัณฑ์และตลาดจำหน่ายสินค้ามากข้ึน 
4. การจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพ่ิมมาก
ขึ้น 
5. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนและฐานภาษีที่จัดเก็บ
เองเพ่ิมข้ึน 
6. บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และดำเนินนโยบายตามระเบียบ
กฎหมายเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน 
8. นโยบายของรัฐบาลตามโครงการไทยเข้มแข็ง 
9. นโยบายของจังหวัดศรีสะเกษการทำเกษตรอินทรีย์วิถี 
ศรีสะเกษ 

1.  การดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงาน 
หน่วยงานของรัฐยังไม่บูรณาการทำงานร่วมกัน 
2.  การพัฒนาและจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังยึด
ตามความต้องการของผู้นำ และผู้มีอำนาจมากกว่าความ
ต้องการและปัญหาของประชาชน 
3.  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล 
4.  ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
5.  การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน มีเพียงร้อยละ 37.50 ของ
ภาพรวมตำบล 
6. ขาดแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร 
7. ความเสี่ยงการลงทุนภาคการเกษตร  ราคาต้นทุนการ
ผลิตสูง 
8. งบประมาณในการพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
มีน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
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๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ๒๐ ป ี
(มี ๖ ยทุธ) 

 

( 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี 8 ยทุธ) 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
(มี 3  ยุทธ) 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา
จังหวัด 

(มี 5 ยทุธ) 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
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๓.4 แผนผังยุทธศาสตร์ 
    (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน ์ “ชุมชนพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  นำพาเศรษฐกิจ  ร่วมคิดการพัฒนา” 

ยุทธศาสตร์ 
๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4.การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

5.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

6.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

8.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

 เป้าประสงค์ การไดร้ับการบริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความ
สะดวกและทั่วถึง  รวมทั้ง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้ท่ีเพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิตและสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน สุขภาพอนามัย
และสังคมสงเคราะห์แก่
ประชาชน รวมทั้งการสร้าง
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ที่ด ีมีคุณธรรม และมสี่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ค่าเป้าหมาย 

การไดร้ับการบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความ
สะดวกและทั่วถึง รวมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีความรู้ มีการศึกษา
และบำรุงรักษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิตและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
 

การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน สุขภาพอนามัย
และสังคมสงเคราะห์แก่
ประชาชน รวมทั้งการสร้าง
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ที่ด ีมีคุณธรรม และมสี่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
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แผนงานที่ 3 
 

แผนงานที่ 5 
 

แผนงานที่ 6 
 

แผนงานที่ 7 
 

แผนงานที่ 8 
 

แผนงานที่ 4 
 

แผนงานที่ 2 
 

แผนงานที่ ๑ 
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 ค่าเป้าหมาย 

การไดร้ับการบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความ
สะดวกและทั่วถึง รวมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีความรู ้มีการศึกษา
และบำรุงรักษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิตและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
 

การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน สุขภาพอนามัย
และสังคมสงเคราะห์แก่
ประชาชน รวมทั้งการสร้าง
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ที่ด ีมีคุณธรรม และมสี่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

4.การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

5.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

6.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

8.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี



 

 
 

 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

3.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

3.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน
ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

1.การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
2.การ

พัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่มี

ประโยชน์ อำนวย
ความสะดวกต่อ
การประกอบ

อาชีพให้
ประชาชน 

จำนวนที่ได้รับ
การก่อสร้าง/

ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

10 20 30 40 50 เพิ่มขึ้นปีละ 
10 โครงการ 

- ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
โครงสร้าง

พื้นฐานภายใน
เขตตำบล  

1.โครงการก่อสร้าง
ถนน 
2.โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
3.โครงการขยายเขต/
ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ 
4.โครงการก่อสร้าง/
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 
5.โครงการขุดลอกและ
ขยายเขต คลองอีสาน
เขียว/หนองน้ำ
สาธารณะ 
 

กองช่าง กองคลัง 

1.การยกระดบั
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ

แข่งขันได ้

1.การยกระดบั
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ

แข่งขันได ้

3.การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพและการ
สร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับประชาชน 

จำนวนโครงการ
ที่ฝึกอบรมใน
การส่งเสริม

อาชีพ 

5 8 11 14 17 เพิ่มขึ้นปีละ 3 
โครงการ 

การฝึกอบรมให้
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

1.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพในด้านตา่งๆ 

สำนักปลัด กองคลัง 

4. การเสรมิสร้าง
ความมั่นคง และ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

4. การ
เสริมสร้างความ
มั่นคง และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

4.การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพ

ชีวิต 

พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวตัในทุก
ระดับและสร้าง

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

5 10 15 20 25 เพิ่มขึ้นปีละ 5 
โครงการ 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวัตและสร้าง
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
2.โครงการป้องกันอุ
เหตุทางถนน 
3.โครงการบริการ
การแพทยฉ์ุกเฉิน 
 

สำนักปลัด กองคลัง 

๓.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัผลผลิต/
โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

2.การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง

สังคมและคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี

2.การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ

คุณภาพชีวติ 
ที่ด ี

5.การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และการ

กีฬา 
 

6.การ
พัฒนาด้าน
สาธารศุข 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมดา้น

การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมและการ

กีฬา 
การพัฒนาด้าน
และส่งเสรมิงาน
สาธารณสุขในทุก

ระดับ 

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

10 20 30 40 50 เพิ่มขึ้นปีละ 
10 โครงการ 

โครงการ
ฝึกอบรมให้

ความรู้ การจดั
กิจกรรมและ
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

1.โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
2.โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา 
3.โครงการสนับสนุน
วัสดุ ครุภณัฑ์ทางการ
ศึกษา 
4.โครงการป้องกันและ
โรคไข้เลือดออก 
5.โครงการป้องกัน
โรคติดต่อและไมต่ิดต่อ 
และโรคระบาดตา่งๆ 
 

กอง
การศึกษา 
สำนักปลัด 

กองคลัง 

3.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

3.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน
ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

7.การ
พัฒนาด้าน
การส่งเสริม

การ
ท่องเที่ยว
และการ
จัดการ

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการ
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล้อมภาน

ในตำบล 

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

5 10 15 20 25 เพิ่มขึ้นปีละ 5 
โครงการ 

การเพิ่มพื้นที่สี
เขียวภายในเขต

ตำบล 

1.โครงการปลูกปา่ 
2.โครงการรักษ์น้ำ รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน 

สำนักปลัด กองคลัง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ฮ่องคำ หมู่ที่ 20 ถึง บ้าน
ทุ่งสว่าง หมู่ที่ 18 ตำบล
เมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก และ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกวา่ 2,250 ตรม.ลูกรังไหล่
ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

1,386,000 
450 เมตร 
(เทศบาล) 

1,386,000 
450 เมตร 
(เทศบาล) 

462,000 
150 เมตร 
(เทศบาล) 

462,000 
150 เมตร 
(เทศบาล) 

462,000 
150 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
บ้านหนองแคนใหญ่  หมู่ที่ 
12 ถึง โรงเรียนบ้านหนอง
แคน ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก ชว่ย
ลดฝุ่นละออง ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 27 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกวา่ 108 ตรม.ลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

93,501 
27 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
บ้านหนองโน  หมู่ที ่14 ถึง 
บ้านทุ่ม  หมู่ที่ 8 ตำบล
เมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก ชว่ย
ลดฝุ่นละออง ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกวา่ 2,000 ตรม.ลูกรังไหล่
ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

1,385,200 
400 เมตร 
(เทศบาล) 

1,385,200 
400 เมตร 
(เทศบาล) 

692,6000 
200 เมตร 
(เทศบาล) 

346,300 
100 เมตร 
(เทศบาล) 

346,300 
100 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

หน้า 82 

                                                                                                       บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กวัดป่า   
สุธรรมรังษี  ถึง บ้านหนอง
แคน หมู่ที่ 16 ตำบลเมือง
จันทร์ อำเภอเมืองจันทร์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก ชว่ยลด
ฝุ่นละออง ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หรือพื้นที ่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 800.00 
ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.เมือง
จันทร์กำหนด) 

486,000.00 
  160 เมตร 
   (เทศบาล) 

486,000.00 
    160 เมตร 
   (เทศบาล) 

486,000.00 
  160 เมตร 
   (เทศบาล) 

243,000.00 
    80 เมตร 
    (เทศบาล) 

243,000.00 
   80 เมตร 
   (เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 
ตำบลเมืองจันทร์  อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก ชว่ยลด
ฝุ่นละออง ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก  
ฃนาดกว้าง 5 เมตร ยาว  67.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างหลัง 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
335.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล)  

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล) 

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล) 

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล) 

232,000.00 
67 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงสร้างการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็ก บ้าน 
หุ่งคำ หมู่ที่ 23 ตำบลเมือง
จันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ      

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก ชว่ยลด
ฝุ่นละออง ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมสร้าง
เหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 
เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 765.00 ตารางเมตร 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

477,000.00 
153 เมตร 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



 

 
 

หน้า 83 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็ก บ้าน
หนองแคน หมู่ 16 ถึง  
สวนธรรม ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก ชว่ยลด
ฝุ่นละออง ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
160.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทาง 0.20 เมตร หรือ มพีื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 800.00 
ตารางเมตร 

486,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

486,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

486,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

243,000.00 
80 เมตร 
เทศบาล 

243,000.00 
80 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรีมเหล็กสาย
บ้านขนวนสมบูรณ์ หมู่ 22 
ถึง คลองอีสานเขียน ตำบล
เมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก ชว่ยลด
ฝุ่นละออง ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
550.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

327,500.00 
110 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 
ถึง โรงเรียนบ้านหนองแคน
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก ชว่ยลด
ฝุ่นละออง ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
550.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

986,000.00 
400 เมตร 
เทศบาล 

986,000.00 
400 เมตร 
เทศบาล 

986,000.00 
400 เมตร 
เทศบาล 

493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองแคนน้อย  
หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและชว่ย
ลดฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

- - - 246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
กลางคำ หมู่ที่ 17 ถึง รอบ
ป่าช้า บ้านเมืองจันทร์  
หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและชว่ย
ลดฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

- - 493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่
น้อย หมู่ที ่24 ถึง หนองไม้
คาน  ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและชว่ย
ลดฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

- - 493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก 
หมู่ที่ 1 ถึง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 
18 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและชว่ย
ลดฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

- - 480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหุ่ง
คำ หมู่ที่ 23  ถึง บ้านเมือง
จันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง
จันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและชว่ย
ลดฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

- - 480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

480,000.00 
160 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
เก็บงา หมู่ที่ 10 (ตรงข้าม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเก็บงา) 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและชว่ย
ลดฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
168.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 672.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

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
ก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ม 
หมู่ที่ 8  ถึง ทางหลวง
ชนบท 5049 ตำบลเมือง
จันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและชว่ย
ลดฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,600.00 
ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

- - 493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร

ไปมา 
กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง
สว่าง หมู่ที่ 18  ถึง บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 11 ตำบล
เมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกและชว่ย
ลดฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,600.00 
ตารางเมตร (ตามแบบ 
ทต.เมืองจันทร์กำหนด) 

- - 493,000.00 
200 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

246,500.00 
100 เมตร 
เทศบาล 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร

ไปมา 
กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลท์
ติก บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัด  
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  410.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก   
ไม่น้อยกวา่ 1,640.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
กำหนด 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและช่วย
ลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลท์
ติก บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัด  
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  410.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก   
ไม่น้อยกวา่ 1,640.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และช่วยลดฝุ่น

ละออง 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลท์
ติก บ้านกลางคำ หมู่ที ่17 
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัด  
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  410.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก   
ไม่น้อยกวา่ 1,640.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และช่วยลดฝุ่น

ละออง 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลท์
ติก บ้านฮ่องคำ หมู่ที่ 20 
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัด  
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  410.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติก   
ไม่น้อยกวา่ 1,640.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และช่วยลดฝุ่น

ละออง 

กองช่าง 
 
 

 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก บ้านทุ่ง
สว่าง หมู่ที่ 18 ถึง บา้นดู่    
หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด      
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎร
ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  410.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิแอสฟลัท์ติก   
ไม่น้อยกวา่ 1,640.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ 

- 489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

489,500 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ช่วยลดฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก บ้านหนอง
แคน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎร
ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  435.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิแอสฟลัท์ติก   
ไม่น้อยกวา่ 1,740.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ 

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

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

516,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

516,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ช่วยลดฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก บ้านหนอง
แคนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลเมือง
จันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎร
ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  275.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิแอสฟลัท์ติก   
ไม่น้อยกวา่ 1,100.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ 

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

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

329,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

329,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ช่วยลดฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

หน้า 88 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ทางหลวง 
3007 – บา้นม่วงน้อย หมู่ที ่19 
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎร
ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิแอสฟลัท์ติก
ไม่น้อยกวา่ 4,360 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ 

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

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

1,297,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

1,297,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ช่วยลดฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก บ้านเมือง
จันทร์  หมู่ที ่2 ถึง บา้นไผ่ หมู่ที่ 
7 ถึง บ้านไผ่น้อย หมู่ที ่24 
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎร
ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิแอสฟลัท์ติก
ไม่น้อยกวา่ 5,800 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ 

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

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

1,692,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

1,692,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ช่วยลดฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก บ้านเมือง
จันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎร
ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผวิแอสฟลัท์ติก
ไม่น้อยกวา่ 3,900 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ 

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

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

1,142,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

1,142,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและ
ช่วยลดฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 

หน้า 89 หน้า 89 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย   
ปผูิวแอสฟัลท์ตกิ บา้นทุ่ม หมู่ที ่8 
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 690.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกไม่
น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

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

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

822,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

822,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและช่วย
ลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย   
ปผูิวแอสฟัลท์ตกิ บา้นเก็บงา หมู่ที่ 
10 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                       

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 630.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกไม่
น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

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

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

725,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

725,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและช่วย
ลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย   
ปผูิวแอสฟัลท์ตกิ ทางเข้าโรงเรียน
เมืองจันทร์วิทยาคม  

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูผิว
แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกไม่
น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

- - 733,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

733,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

733,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 
(อำเภอ) 

(กรมทางหลวง) 
(จังหวัด) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและช่วย
ลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

หน้า 90 หน้า 9๐ 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบก  หมู่ที่ 1 ถึง บ้านฮ่องคำ 
หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองจันทร์  อำเภอ
เมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,224 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 1.00 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์กำหนด 

2,689,617 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

2,689,617 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

2,689,617 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

2,689,617 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

2,689,617 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองแคน หมู่ที ่16 ถึง สวนธรรม 
หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 830 
เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ 1.00 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์กำหนด 

1,823,842 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

1,823,842 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

1,823,842 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

1,823,842 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

1,823,842 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง
จันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด       
ศรีสะเกษ ถึง บ้านเขวา หมู่ที่ 8 เขต
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,550 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 1.00 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์กำหนด 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทาง
หลวง) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

3,405,970 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทาง
หลวง) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่
ที่ 16 เส้นบ้านหนองแคน หมู่
ที่ 16 ถึง วัดป่าสธุรรมรังษี  
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 950 เมตร ไหล่ทาง
ลงลูกรังข้างละ 1.00 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์กำหนด 

1,670,024 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

1,670,024 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

1,670,024 
(เทศบาล) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

1,670,024 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

1,670,024 
(เทศบาล) 
(กรมทาง
หลวง) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และช่วยลดฝุ่น

ละออง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก หมูที่ 5 
เส้นจากสามแยกทางหลวง
ชนบท 3007 ไปทางทิศเหนือ
ของหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร ไหล่ทาง
ลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์กำหนด 

- 
 

- 
 

403,880 
(เทศบาล) 

 

403,880 
(เทศบาล) 

 

403,880 
(เทศบาล) 

 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และช่วยลดฝุ่น

ละออง 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ถึง
บ้านประโด๊ะ ตำบลปราสาท
อำเภอหว้ยทบัทัน จังหวัด 
ศรีสะเกษ        

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,000.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ ทต.เมืองจันทร์
กำหนด) 

- - 462,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 
 

462,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 
 

462,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 
 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และช่วยลดฝุ่น

ละออง 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที ่5 เส้นทาง
ทิศตกบ้านโคกสายรอบหมูบ่้าน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 213 เมตร ไหล่
ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์กำหนด 

- - 374,028 
(เทศบาล) 

 

374,028 
(เทศบาล) 

 

374,028 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 8 ถึงถนนลาดยาง หนอง
ไม้คาน ตำบลเมืองจันทร์  อำเภอ
เมืองจันทร์  จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร ไหล่
ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์กำหนด 

- - 548,750 
(เทศบาล) 

 

548,750 
(เทศบาล) 

 

548,750 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านทุ่งสวา่ง หมู่ที่ 18 ถึง 
บ้านฮ่องคำ หมู่ที่ 20 ตำบลเมือง
จันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 800 เมตร ไหล่
ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์กำหนด 

- - 1,406,336 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 
 

1,406,336 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 
 

1,406,336 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 
 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

40. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเทคอนกรีตทับทางเข้า 
บ้านม่วงน้อย หมู่ที ่19 ตำบลเมือง
จันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก และช่วย
ลดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเทคอนกรีตทับ 
ขนาดยาว 50.00 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์กำหนด 

- - 34,600 
(เทศบาล) 

- - ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม (ช่วง
ที่ 1) ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัดศรสีะเกษ 

เพื่อให้
ราษฎรใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทั้ง 2 ข้างๆละ  กว้างเฉลี่ย 1.40 – 
2.10 เมตร ยาวเฉลี่ย 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์กำหนด) 

- 100,000 
(เทศบาล) 

- - - ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และช่วยลดฝุ่น

ละออง 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม (ช่วง
ที่ 2) ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้
ราษฎรใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทั้ง 2 ข้างๆละ  กว้างเฉลี่ย 1.40 – 
2.10 เมตร ยาวเฉลี่ย 230 - 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
775.50 ตรม. (ตามแบบเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

- - 483,000 
(เทศบาล) 

- - ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และช่วยลดฝุ่น

ละออง 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก 
ทช.ศก.3007 – บ้านโนนสูง  
หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้
ราษฎรใช้
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
ทั้งสองข้างๆละ กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กว่า 998.00 ตรม. (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

- - 641,400 
(เทศบาล) 

641,400 
(เทศบาล) 

641,400 
(เทศบาล) 

ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 
(เมตร) 

ราษฎรไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และช่วยลดฝุ่น

ละออง 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 
(ช่วงที่ 3) ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทั้ง 2 ข้างๆละ  กว้างเฉลี่ย 1.80 – 
2.50 เมตร ยาวข้างละ 190 - 190 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
817.00 ตรม. (ตามแบบเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

- - 494,000 
(เทศบาล) 

494,000 
(เทศบาล) 

494,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอยต่อบา้น
หนองดุม – บ้านหนองแคนน้อย 
หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 
2 ข้าง ขนาดกวา้งข้างละ 1.00เมตร 
ยาว 308.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20
เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 616.00 ตรม. (ตาม
แบบเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
กำหนด) 

- - 409,000 
(เทศบาล) 

409,000 
(เทศบาล) 

409,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 

45 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที ่13 
ถึง บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที ่4 
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 2,943 เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 1.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์กำหนด 

- - 2,592,053 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

2,592,053 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

2,592,053 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

(กรมทางหลวง) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุ่นละออง 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการถมดนิไหล่ทาง บ้าน
กลางคำ หมูท่ี่ 17 ถึง บ้านเมอืงจนัทร์ หมู่
ที่ 2ตำบลเมอืงจนัทร์ อำเภอเมอืงจนัทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

ก่อสร้างขยายไหลท่างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ
ถมดินไหล่ทาง ยาวข้างละ 550.00 เมตร กว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร สงูเฉลีย่ 1.10 เมตร 

- - 150,000 
(เทศบาล) 

 
 

150,000 
(เทศบาล) 

 
 

150,000 
(เทศบาล) 

 
 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ

สัญจรไปมาและ
ช่วยลดฝุน่ละออง 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนนดนิ โดยการถมดินคนั
ทาง บ้านอีงอย หมูท่ี่ 6 ถึง บ้านมว่งนอ้ย 
หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จงัหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดนิโดยการถมดิน 
คันทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 m. 
สูงเฉลีย่ 1.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างเฉลีย่ 0.40 เมตร ยาว 820 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจนัทรก์ำหนด 

- 
 

- 
 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดนิ บ้านโคก 
หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จงัหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ขนาดยาว 450.00 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลีย่ 0.50 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลตำบลเมืองจนัทรก์ำหนด) 

  250,000 
(เทศบาล) 

 

250,000 
(เทศบาล) 

 

250,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดนิโดยลง
หินคลุก บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลเมอืง
จันทร์ อำเภอเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเมอืงจนัทร์กำหนด) 

- 
 

- 
 

150,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

150,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 

150,000 
(เทศบาล) 
(อบจ.) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
สายรอบป่าชุมชนบ้านหนองหว้า หมูท่ี่ 16 
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ขนาดยาว 
700.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเมอืงจนัทร์กำหนด) 

- - 400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
สายบ้านมว่งน้อย หมู่ที่ 19 ถึง หนอง
ไม้คาน ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
ขนาดยาว 700.00 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

- - 400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
สายรอบปา่ชุมชนบ้านหนองหวา้ หมู่ที ่
16 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร ์
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
ขนาดยาว 700.00 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

- - 400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโคก  
หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ขนาดยาว 
450.00 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

- - 90,000 
(เทศบาล) 

90,000 
(เทศบาล) 

- ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย เส้นจาก บ้านดู่ หมู่ที่ 
18 ถึง คลองอีสานเขียว ตำบลเมือง
จันทร์ อำเภอเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์กำหนด) 

150,000 
(เทศบาล) 

 

150,000 
(เทศบาล) 

 

150,000 
(เทศบาล) 

 

150,000 
(เทศบาล) 

 

150,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย เส้นจาก บ้านทุ่งสวา่ง 
หมู่ที่ 18 ถึง บ้านหนองหว้า หมูที ่11 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์กำหนด) 

- 
 

- 

 
100,000 
(เทศบาล) 

 

100,000 
(เทศบาล) 

 

100,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 
กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดนิบ้านหนองเรือ 
หมู่ที่ 25 ถึง โรงเรยีนเมืองจันทรว์ิทยาคม ตำบล
เมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรสีะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
850 เมตร สูงเฉลีย่ 0.50 เมตร(ตามแบบเทศบาล
ตำบลเมืองจันทรก์ำหนด) 

- 
 

- 
 

190,000 
(เทศบาล) 

 

190,000 
(เทศบาล) 

 

190,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดนิโดยการลงหิน
คลุก บ้านเก็บงา หมูท่ี่ 10 ถึง ป่าช้าตำบลเมือง
จันทร์ อำเภอเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
(ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองจันทรก์ำหนด) 

- 
 

- 
 

190,000 
(เทศบาล) 

 

190,000 
(เทศบาล) 

 

190,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดนิโดยลงหินคลุก 
บ้านหนองแคน หมู่ที่ 16 ถึง โรงสูบน้ำบ้าน
หนองหว้า หมูท่ี่ 11ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจนัทรก์ำหนด) 

- 
 

- 
 

280,000 
(เทศบาล) 

 

280,000 
(เทศบาล) 

 

280,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนดนิ โดยการถมดินคนัทาง
พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ เสน้ ถนน รพช. 3007 
ถึง หนองขาด ตำบลเมอืงจันทร ์อำเภอเมือง
จันทร์ จงัหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดนิโดยการถมดินคนัทางพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำขนาด  0.40 m สูงเฉลีย่ 1.00 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลีย่ 0.50 เมตร ยาว 
330 เมตร หรือมีพืน้ที่ถนนดนิไม่นอ้ยกว่า 1,650 
ตรม.(ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองจันทรก์ำหนด) 

- 
 

- 
 

250,000 
(เทศบาล) 

 

250,000 
(เทศบาล) 

 

250,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนนดนิ โดยการถมดินคนัทาง 
เส้น สามแยก ทช. ศก.3007 ถึง หนองขาด 
(ช่วงที่ 2) ตำบลเมอืงจนัทร์ อำเภอเมอืงจนัทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดนิโดยการถมดินคนัทางพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำขนาด  0.40 m สูงเฉลีย่ 1.00 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลีย่0.50 เมตร ยาว 
550 เมตร (ตามแบบ ทต.กำหนด) 

- 
 

- 
 

350,000 
(เทศบาล) 

 

350,000 
(เทศบาล) 

 

350,000 
(เทศบาล) 

 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๖๑ โครงการสะพาน คสล.ข้ามห้วยทับทัน บ้าน
หนองหว้า ตำบลเมอืงจันทร์ ถึง บ้านหนองหมี/
บ้านกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสรุนิทร์ 
พร้อมก่อสร้างถนนลาดยาง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างสะพาน คสล.ขา้มห้วยทับทัน ขนาดความ
กว้างของลำน้ำ 55.00 เมตร สะพานยาว 
100.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร  (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจนัทรก์ำหนด) 

- - 15,000,000 
(เทศบาล) 

15,000,000 
(เทศบาล) 

15,000,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

(เมตร) 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ
ครัวเรือน  

เพื่อให้ราษฎรได้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

1.บ้านกลาง  หมู่ที่ 15 
2.บ้านหนองโน  หมู่ที ่14 
3. บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 9 
4. บ้านเกบ็งา หมู่ที ่10  ,5. หมูท่ี่ 5 
6. หมู่ที ่25 ,7. หมูที่ 14 
8.หมู่ที่ 1 – หมูท่ี่ 25 
(ตามประมาณการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคฯ) 

- - 600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 80 
ของราษฎร
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
(การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค) 

63 โครงการการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
แรงต่ำเพื่อการเกษตร   
 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

1. บ้านบก  หมู่ที่ 1 
2. บ้านเมืองจันทร์  หมู่ 2 
3. บ้านโคก  หมู่ที่ 5 
4. บ้านงิ้ว  หมู่ที่ 9 
5. บ้านเกบ็งา  หมู่ที่ 10 
5. บ้านกลาง หมูที่ 15 
6. บ้านทุม่ หมูที่ 8 
7. บ้านหนองโน หมูที ่14 
8. บ้านทุง่สว่าง หมูที ่18 
9. บ้านสวัสดี  หมู่ที ่21 
10. บา้นหุ่งคำ หมูที ่23 
5. หมู่ที ่1 – หมู่ที่ 25 
(ตามประมาณการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคฯ) 

- - 
 
 
 
 
 
 

 

900,000 
(เทศบาล) 

900,000 
(เทศบาล) 

900,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 80 
ของราษฎร
มีไฟฟ้าใช้
เพื่อ
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

 
 

กองช่าง 
(การ
ไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค) 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 
 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีสงสว่างอย่าง
เพียงพอต่อเนือ่ง 

1. บ้านหนองแคนน้อย ม. 4  
2. บ้านเมืองจันทร์ หมู่ท่ี 2 
3. บ้านอีงอย  หมู่ท่ี 6 
4. บ้านกลางคำ หมู่ท่ี 17 
5. บ้านเก็บงา หมู่ท่ี 10  
6. บ้านงิว้ หมู่ท่ี 9 
7. บ้านกลาง  หมู่ท่ี 15 
8. บ้านหนองโน หมูท่ี 14 
9. บ้านโนนกลาง หมูท่ี 3 
10. บ้านทุ่งสว่าง หมูท่ี 18 
8. หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 25 

(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

- 
 

- 
 

900,000 
(เทศบาล) 

900,000 
(เทศบาล) 

900,000 
(เทศบาล) 

1.จำนวนหมู่บ้าน
ที่ติดตั้ง 
2.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

หมู่บ้านมีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
(การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค) 

65 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตตำบล 

เพื่อให้หมู่บ้านภายในเขตตำบลมี
แสงสว่างเพยีงพอและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตตำบลหมูท่ี่ 1 – หมู่
ที่ 25 (ตามประมาณการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคฯ) 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

หมู่บ้านมีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอและมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

กองช่าง 
(การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค) 

66 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์(ระบบโซลาเซล) 
ภายในตำบล 

เพื่อให้หมู่บ้านภายในเขตตำบลมี
แสงสว่างเพยีงพอและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์(ระบบโซลาเซล) 
ภายในตำบลเมืองจันทร ์

- - 500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

จำนวนโคมไฟฟ้าที่
ติดตั้ง 

หมู่บ้านมีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอและมี
ความปลอดภยั 

กองช่าง 

67 โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ์
สถานีสูบน้ำดว้ยพลงังานไฟฟเ บ้าน
หนองหว้า หมูท่ี่ 11 

เพื่อเป็นการลดตน้ทนุการใช้
พลังงานสำหรับการทำการเกษตร
และช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ติดตั้งระบบสูบน้ำดว้ยพลังงาน
แสงอาทิตย ์สถานีสูบน้ำ 
ด้วยพลังงานไฟฟ้า  
บ้านหนองหว้า หมู่ที ่11 

  900,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

900,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

900,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้
ร้อยละ 80 

ลดต้นทนุการใช้
พลังงานสำหรับการ
ทำการเกษตร ช่วย
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

หน้า 100 

 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนอง 
ไม้คาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง                      
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ขุดลอกหนองไม้คาน ขนาด 
กว้าง 42.00 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 6.00 เมตร 
(ตามแบบ เทศบาลกำหนด) 

- - 376,000 
(เทศบาล) 

376,000 
(เทศบาล) 

376,000 
(เทศบาล) 

ขนาดของ
หนองน้ำที่
ได้รับการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภยั
แล้งได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

2 โครงการขุดลอกหนอง
ผือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง                      
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ขุดลอกหนองไม้คาน ขนาด 
กว้าง 160.00 เมตร ยาว 
163 เมตร ลึก 6.00 เมตร 
(ตามแบบ เทศบาลกำหนด) 

- - 1,477,000 
(เทศบาล) 

1,477,000 
(เทศบาล) 

1,477,000 
(เทศบาล) 

ขนาดของ
หนองน้ำที่
ได้รับการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภยั
แล้งได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

3 โครงการขุดลอกหนอง
แคนน้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง                      
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ขุดลอกหนองไม้คาน ขนาด 
กว้าง 108.00 เมตร ยาว 
12600 เมตร ลึก 6.00 
เมตร (ตามแบบ เทศบาล
กำหนด) 

- - 2,081,000 
(เทศบาล) 

2,081,000 
(เทศบาล) 

2,081,000 
(เทศบาล) 

ขนาดของ
หนองน้ำที่
ได้รับการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภยั
แล้งได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

4 โครงการขุดลอกคลอง
อีสาน บา้นไผ่น้อย ถึง
บ้านทุ่งสว่าง 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง                       
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ          

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

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การขุดลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแลง้   
2.ราษฎรได้มีนำ้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลอง
อีสาน บา้นไผ่น้อย ถึง
บ้านโคก 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง                       
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ          

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

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การขุดลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแลง้   
2.ราษฎรได้มีนำ้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอก
คลองอีสาน บ้าน
กลาง ถึง บ้านง้ิว 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง                       
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ          

ขุดลอกคลองอีสานเขียว 
ขนาดกวา้ง 18.00 เมตร 
ลึก 6.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร (ตาม
แบบ เทศบาลกำหนด)      

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทาง
ในการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
2.ราษฎรได้มีนำ้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอก
คลองอีสาน บ้านง้ิว 
ถึง บ้านทุ่งสว่าง 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง                       
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ          

ขุดลอกคลองอีสานเขียว 
ขนาดกวา้ง 18.00 เมตร 
ลึก 6.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร (ตาม
แบบ เทศบาลกำหนด)      

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทาง
ในการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
2.ราษฎรได้มีนำ้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอก
คลองอีสาน บ้าน
ทุ่งสว่าง ถึง บ้าน
ฮ่องคำ 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง                       
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ          

ขุดลอกคลองอีสานเขียว 
ขนาดกวา้ง 18.00 เมตร 
ลึก 6.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร (ตาม
แบบ เทศบาลกำหนด)      

- - 1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

1,368,000 
(เทศบาล) 

ระยะทาง
ในการขุด
ลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
2.ราษฎรได้มีนำ้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
แก้มลิง หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 16 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ           
3.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร           

ก่อสร้างแก้มลิง ขนาด
กว้าง 160 เมตร ยาว 
404 เมตร ลึก 5 เมตร
(ตามแบบ เทศบาล
กำหนด) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

ขนาดของ
แก้มลิงที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งได้รับการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 
2.ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 
3.มีนำ้ที่เพียงพอทำการเกษตร 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อ
การการเกษตร 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง                       
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้
ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อ
กว้าง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่ 42 
เมตร 

- - 375,000 
(เทศบาล) 

375,000 
(เทศบาล) 

375,000 
(เทศบาล) 

จำนวนบอ่
บาดาลที่ขุด
เจาะ 

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งไดร้ับการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง    
2.ราษฎรได้มีนำ้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรง
สูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า บ้าน
หนองหว้า  หมู่ที ่11 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมโรง
สูบน้ำให้สามารถใช้งานได ้

ปรับปรุง ซ่อมแซม โรงสูบน้ำ
ด้วยระบบไฟฟ้า บ้านหนองหว้า  
หมู่ที่ 11 (ตามแบบ เทศบาล
กำหนด) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้ง
ที่ซ่อมแซม 

ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอตลอดทั้งปี กองช่าง 

10 โครงการขยายท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำ
ด้วยระบบไฟฟ้า บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

-ขยายเขตท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำ 
บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 11 
-ขยายเขตท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำ
ภายในเขตตำบล 

- - 800,000 
(เทศบาล) 

800,000 
(เทศบาล) 

800,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง 

ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอตลอดทั้งปี กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 
บ้านกลาง หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 4 
จุด ขนาดกว้าง 18.00 เมตร 
สูง 2.40.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

- - 600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

600,000 
(เทศบาล) 

จำนวนจุดที่
ก่อสร้าง 

ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 
(ฝายชะลอนำ้ลำหว้ยทับทัน)
บ้านหนองแคน หมู่ที ่16 

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 
จุด ขนาดกว้าง 65.00 เมตร 
สูง 3.50.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

- - 1,200,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

จำนวนจุดที่
ก่อสร้าง 

ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

    บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ำ บ้านหนองหวา้ฮ่องคำ 

1.เพื่อเป็นสถานที่ในการ
เก็บน้ำ.ใช้ในการเกษตร 
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอตลอดทั้งปี 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 20 
ไร่ (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 

- - 5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

5,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

จำนวนอา่ง
เก็บน้ำที่
ก่อสร้าง 

1.มีสถานที่ในการเก็บ
น้ำ.ใช้ในการเกษตร 
2.ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกและขยาย
เขตหนองน้ำสาธารณะ
ภายในเขตตำบลเมือง
จันทร์ 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง                       
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้
ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ 

ขุดลอกและขยายเขต
หนองน้ำสาธารณะ (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุน) 

จำนวนหนอง
น้ำที่ขุดลอก

และขยายเขต 

1.มีสถานที่ในการเก็บ
น้ำ.ใช้ในการเกษตร 
2.ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น บา้น 
เก็บงา  หมู่ที ่10 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บา้น
ได้มีน้ำสะอาดเพื่อการ

อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

- - 1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

จำนวนประปา
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรในหมู่บ้านได้มี
น้ำสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น บา้น 
หนองแคนใหญ่  หมู่ที ่12 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บา้น
ได้มีน้ำสะอาดเพื่อการ

อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

- - 1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

จำนวนประปา
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรในหมู่บ้านได้มี
น้ำสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น บา้น 
กลาง  หมู่ที ่15 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บา้น
ได้มีน้ำสะอาดเพื่อการ

อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

- - 1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

จำนวนประปา
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรในหมู่บ้านได้มี
น้ำสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น บา้น 
หนองแคน  หมู่ที ่16 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บา้นได้มี
น้ำสะอาดเพื่อการอปุโภค – 

บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

- - 1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

1,500,00 
(เทศบาล) 

(กรมทรัพยฯ) 

จำนวนประปา
ที่ก่อสร้าง 

ราษฎรในหมู่บ้านได้มี
น้ำสะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น  บ้านโนน
กลาง  หมู่ที ่3  

1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
หมู่บ้านให้ได้คุณภาพและมี
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น
ได้มีน้ำที่สะอาดใช้ใน
ครัวเรือน 
3.เพื่อให้มีน้ำใช้ในครัวเรือน
เพียงพอตลอดทั้งปี 

เพื่อให้ระบบประปา
สามารถผลิตน้ำได้ 60 
ลบ.ม./วัน 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนประปา
หมู่บ้านที่ได้รับ
การปรับปรุง 

1.มีระบบประปา
หมู่บ้านให้ได้คุณภาพ
และมีมาตรฐาน 
2.ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีน้ำที่สะอาดใช้ใน
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 
 

20 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น  บ้านทุ่ม 
หมู่ที่ 8 
 

1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
หมู่บ้านให้ได้คุณภาพและมี
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น
ได้มีน้ำที่สะอาดใช้ใน
ครัวเรือน 
3.เพื่อให้มีน้ำใช้ในครัวเรือน
เพียงพอตลอดทั้งปี 

เพื่อให้ระบบประปา
สามารถผลิตน้ำได้ 60 
ลบ.ม./วัน 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนประปา
หมู่บ้านที่ได้รับ
การปรับปรุง 

1.มีระบบประปา
หมู่บ้านให้ได้คุณภาพ
และมีมาตรฐาน 
2.ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีน้ำที่สะอาดใช้ใน
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา  

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บา้นได้มีน้ำ
สะอาดเพื่อการอุปโภค – บริโภค 

ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนหมูบ่้านที่
ซ่อมแซมระบบ
ประปา (แห่ง) 

ราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำ
สะอาดเพื่อการอุปโภค – 

บริโภค 
กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
 

1.เพื่อพัฒนาระบบประปา
หมู่บ้านให้ได้คุณภาพและมี
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นได้
มีน้ำที่สะอาดใช้ในครัวเรือน 
3.เพื่อให้มีน้ำใช้ในครัวเรือน
เพียงพอตลอดทั้งปี 

เพื่อให้ระบบประปา
สามารถผลิตน้ำได้ 
60 ลบ.ม./วัน 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนประปา
หมู่บ้านที่ได้รับ
การปรับปรุง 

1.มีระบบประปาหมู่บ้านให้ได้
คุณภาพและมีมาตรฐาน 
2.ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้ำ
ที่สะอาดใช้ในครัวเรือน 
 

กองช่าง 
 

23 โครงการขุดเจาะน้ำ
บาดาลเพื่อการอุปโภค 

1.เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง                       
2.เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ใน
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ            
3.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำสำหรับการอุปโภค   
4.เพื่อการผลิตน้ำประปา 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดปากบ่อกว้าง 
6 นิ้ว ลกึไม่น้อยกว่า 
42 เมตร 

- - 
 
 
 
 
 

 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนบอ่บาดาล
ที่ขุดเจาะ 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งได้รับการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง    
2.ราษฎรได้มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ  
3.มีน้ำที่เพียงพอสำหรับการ
อุปโภค 
4.มีน้ำสำหรับการผลิต
น้ำประปาหมู่บ้านที่เพยีงพอ 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 3.1 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการทำ
ปุ๋ยอินทรีย์/ชวีภาพ 

เพื่อให้ราษฎรได้มี
1.ความรู้ในการ
จัดทำปุ๋ยอินทรีย์/
ชีวภาพ 

จัดฝึกอบรมการจัดทำปุย๋
อินทรีย์/ชีวภาพ ให้ความรูก้ับ
ราษฎรภายในเขตตำบล 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 ของ
ราษฎรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ในการจัดทำปุย๋ 

1.ราษฎรมีความรู้ใน
การจัดทำปุย๋อินทรีย์/
ชีวภาพ 
 

สำนักปลัด 
 

2 โครงการฝึกอบรมอาชพี
ประชาชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ประกอบอาชีพ
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมอาชพีตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 ของ
ราษฎรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
การประกอบอาชพี
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมอาชพี
การเลี้ยงสัตว ์

เพื่อเป็นการ 
1.ส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์
ให้กับราษฎร 

จัดฝึกอบรมอาชพีเล้ียงสัตว์ใน
สาขาต่างๆให้กบัประชาชน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ90 ของ
ราษฎรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและรู้
หลักการประกอบ
อาชีพได้อยา่งถูกต้อง 

สำนักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบล
เมืองจันทร์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวใช้ภายใน
ตำบล 

1.ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวภายในชุมชน 
2.จัดหาเมล็ดพันธุ์ขา้วที่มี
คุณภาพให้กับเกษตรกร 
3.จัดซ้ือเครื่องคัดแยกเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

- 

 
- 200,000 

(เทศบาล) 
(เกษตรอำเภอ) 
(ศูนย์เมล็ดพันธุ์

ข้าว) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เกษตรอำเภอ) 
(ศูนย์เมล็ดพันธุ์

ข้าว) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เกษตรอำเภอ) 
(ศูนย์เมล็ดพันธุ์

ข้าว) 
(กรมส่งเสริมฯ) 

ร้อยละ 90 ของ
เกษตรกรใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ผลิต
ภายในชุมชน 

ประชาชนมีเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่ผลิตภายใน
ชุมชนใช้ในตำบล 
 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา  

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีการบรูณาการ
การทำงานร่วมกันและ
ขับเคลื่อนหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จัดฝึกอบรมใหค้วามรู ้
2.จัดศึกษาดูงาน 
3.สนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินการขับเคลื่อน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม 

ทุกภาคส่วนมีการ
การบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันและ
ขับเคลื่อนหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลดั 

6 โครงการก่อสร้าง
ตลาดนดัชุมชน
ภายในตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อให้มีตลาดไว้
จำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตำบล 

ก่อสร้างตลาดนัดชุมชน
ภายในตำบล จำนวน  1  
แห่ง (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

200,000 
(เทศบาล) 

 

จำนวนตลาด
นัดชุมชนท่ี
ก่อสร้าง 

มีตลาดไว้จำหน่าย
ผลผลติทางการ
เกษตรภายใน
ตำบล 

กองช่าง 

7 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
การเลีย้งโค 

- เพื่อฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยง
โคภายในเขตตำบล 
- เพื่อเป็นการสรา้ง
รายได้เสริมให้กับ
ชุมชน 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การประกอบอาชีพการเลี้ยง
โค 
- สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ ใน
การประกอบอาชีพ 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้และ
สามารถ
พัฒนาการเลีย้งโค
ให้มีรายได้เสรมิได ้

สำนักปลดั 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชตะกูลถั่ว 

1.เพื่อเป็นการปลูกพืชบำรง
ดินก่อนการเพาะปลูก 
2.เพื่อลดการใช้สารเคมีใน
การทำการเกษตร 

1.สนับสนุนการปลูกพืชตระกูล
ถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยวภายในเขต
ตำบล 
2.จัดอบรมให้ความรู ้
3.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การดำเนินการ 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 ของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการปลุก
พืชตะกูลถั่วเพือ่บำรุง
ดินก่อนการ
เพาะปลูก 

1.มีการปลูกพืช
เพื่อบำรุงดิน
ก่อนการ
เพาะปลูก 

สำนักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืช ผัก สวนครัว  
รั้วกินได้ 

เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้ 
ประชาชนมีผักสวนครัวไว้
บริโภคในครัวเรือน 

1.รณรงค์การปลูกพืช ผกั สวน
ครัวรั้วกินได้ 
2.จัดหาเมล็ดพันธุ์และ
สนับสนุนในการปลูก 
3.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/
บุคลากร ในการดำเนินการ 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 ของ
จำนวนครัวเรือนใน
ตำบลเมืองจันทร์
ปลูกพืช ผัก สวนครัว
ใช้เองในครัวเรือน 

ประชาชนมีผัก
สวนครัวไว้
บริโภคใน
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมการไถ
กลบตอซังข้าว 

เพื่อลดภาวะมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการเผาตอซัง
ข้าว 

1.รณรงค์ให้มีการไถกลบตอซัง
ข้าวแทนการเผาของเกษตรกร
ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 ของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการใช้
วิธีไถกลบตอซังข้าว
ในพื้นที่นาของตนเอง 

ลดการเผาตอซัง
ข้าวที่กอ่ให้เกิด
มลภาวะ 

สำนักปลัด 

11 โครงการส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย ์

เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ 

1.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช
ทางการเกษตรในการปลูก 
2.รณรงค์ให้มีการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ 
 

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

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

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

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

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

จำนวนเมล็ดพันธุพ์ืช
ทางการเกษตรที่
ได้รับการสนับสนุน
ในการปลูก 

1.มีการปลูกพืช
พันธุ์ทาง
การเกษตรปลอด
สารพิษภายใน
เขตตำบล 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้พัฒนากลุ่มอาชีพ
ภายในเขตตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพภายในเขตตำบล 

1.ส่งเสริม/สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชพีภายในตำบล 
2.จัดฝึกอบรมให้ความรู ้
3.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการพัฒนา
และสนับสนุน 

มีการรวมกลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็งภายในตำบล 
 

สำนักปลัด 
 

13 โครงการก่อสร้างตลาดนัด
ชุมชนภายในตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อให้มีตลาดไว้
จำหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรภายในตำบล 

ก่อสร้างตลาดนัดชุมชน
ภายในตำบล จำนวน  1  
แห่ง (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนตลาดนัด
ชุมชนที่ก่อสร้าง 

มีตลาดไว้จำหนา่ยผลผลิต
ทางการเกษตรภายใน
ตำบล 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมธนาคารข้าว
ประจำหมู่บา้น 

เพื่อ 
1.สนับสนุนการ
รวมกลุ่มผลผลิตทางการ
เกษตร 
2.มีสถานที่เก็บผลผลิต
ทางการเกษตรกลุ่ม
ภายในชุมชน                         

1.ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฉาง
ข้าวภายในหมู่บ้าน 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/
บุคลากร ในการบริหาร
จัดการกลุ่มภายในชุมชน 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนธนาคาร
หมู่บ้านที่ได้รับ
การก่อสร้างและ
ซ่อมแซม 

1.มีการรวมกลุ่มผลผลิต
ทางการเกษตรที่เข้มแข็ง 
2.มีสถานที่เก็บผลผลิต
ทางการเกษตรกลุ่มภายใน
ชุมชน                         
3.ฉางข้าวที่ชำรุดได้รับ
การซ่อมแซม 

กองช่าง 
 

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพการแซวเสื้อพื้นเมือง 
กลุ่มสตรีตำบลเมืองจันทร์ 

1.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการแซว
เส้ือพื้นเมืองของกลุ่ม
สตรี 
2. เพื่อเพิ่มรายได ้

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การพัฒนาการแซวเสื้อ 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

40,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

มีการพัฒนาอาชีพการแซว
เส้ือพื้นเมืองของกลุ่มสตรี
ให้มีความทันสมัยและ
สร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัว 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อ 
1.ส่งเสรมิอาชีพ
ให้กับประชาชน 
2.เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน 

จัดโครงการฝึกอบรม 
1.ส่งเสรมิอาชีพผู้พิการ 
2.ส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอาย ุ
3.ส่งเสรมิอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส 
4.ส่งเสรมิอาชีพให้กับ
ประชาชนตำบลเมือง
จันทร์ 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

(ศูนย์ฝีมือ
แรงงาน) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

(ศูนย์ฝีมือ
แรงงาน) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

(ศูนย์ฝีมือ
แรงงาน) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

(ศูนย์ฝีมือ
แรงงาน) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(พมจ.) 

(ศูนย์ฝีมือ
แรงงาน) 

จำนวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนมี
รายได้และมี
อาชีพเสริม 

สำนักปลดั 

17 โครงการฝึกอบรม
อาชีพผู้ผ่านการบำบัด
ยาเสพตดิ 

เพื่อ 
1.ฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบำบดัยา
เสพติด 
2.เพื่อสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับผู้ที่ผ่านการ
บำบัด 

จัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพ
ติดภายในเขตตำบล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้อาชีพที่
ฝึกให้กับผู้ผ่าน
การบำบัด 

ผู้ผ่านการบำบัดมี
อาชีพ มีงานและมี
รายได้เพื่อใช้จ่าย
ในครัวเรือน สำนักปลดั 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข                                       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ 
/ผู้ป่วยเอดส์/
ผู้ด้อยโอกาสภายใน
เขตตำบล                         

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุภายในเขตตำบล 

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

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

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

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

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้
ภายในเขตตำบลที่
ได้รับการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพ 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ภายในเขตตำบลได้รับ
การพัฒนา สำนักปลัด 

 

2 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสภายในเขต
ตำบล 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส
และมีรายได้ไม่
เพียงพอในการ
ดำรงชีวิต 

1.สนับสนุนงบประมาณ
ในการช่วยเหลอืและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบล 
2.จัดสวัสดิการให้บริการ
ในด้านต่างๆแก่
ผู้ด้อยโอกาส 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้ด้อยโอกาส
ภายในเขตตำบลที่
ได้รับการช่วยเหลือ 

ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจนและมีรายได้ไม่
เพียงพอได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาผู้สูงอายุในเขต
ตำบลเมืองจันทร์ 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนา
ผู้สูงอายุในเขตตำบลเมือง
จันทร์ 
2.ฝึกอบรมให้ความรู ้

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
โครงการพัฒนา

ผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาผู้สูงอายุในเขต
ตำบลเมืองจันทร์ สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข                                       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการรู้สทิธ ิรูท้ัน คน
พิการและผู้ดแูลคนพกิาร 

เพื่อให้คนพกิารและ
ผู้ดูแลคนพกิารไดรู้้ถึง
สิทธิของตน 

จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ับคน
พิการและผู้ดแูลคนพกิารใน
ตำบลเมืองจันทร ์

- 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม 

คนพิการและผูดู้แลคน
พิการได้รู้สทิธทิี่ตนพึงจะ
ได้รับ 

สำนักปลัด 

5 โครงการฝกึอบรมผู้สูงอายุ
รายใหม ่

เพื่อให้ผู้สูงอายุรายใหม่
ได้รู้ถึงสิทธิและสวัสดกิาร
รวมทั้งการเข้าถึง
สวัสดิการของรฐัได้ตาม
สิทธิของตน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ
รายใหม่ได้รูถ้ึงสิทธิและ
สวัสดิการรวมทั้งการเข้าถึง
สวัสดิการของรฐัได้ตามสทิธิ
ของตน 

- - 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้สูงอายทุี่
เข้ารว่มโครงการ 

ผู้สูงอายรุายใหม่ได้รู้ถึง
สิทธิและสวัสดกิารรวมทั้ง
การเข้าถึงสวัสดกิารของ
รัฐได้ตามสทิธขิองตน 

สำนักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร
และประชาชนตำบลเมือง
จันทร์ประจำป ี

เพื่อบรกิารการตรวจ
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ/ผู้
พิการและประชาชน
ตำบลเมืองจันทร์
ประจำปี                         

จัดกิจกรรมบริการตรวจ
สุขภาพประจำปีให้กับ
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการและ
ประชาชนตำบลเมอืงจนัทร์ ปี
ละ 1 ครั้ง 

100,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

100,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

30,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

30,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

จำนวนครั้งที่จัด
ให้บริการ 

ผู้สูงอาย/ุผู้พิการและ
ประชาชนตำบลเมอืง
จันทร์  มีสุขภาพที่ดี 
ร่างกายแข็งแรง ปลอดภยั
จากโรคต่างๆ 

สำนักปลัด/ 
รพสต.เมืองจันทร ์

รพสต.เก็บงา 

7 โครงการส่งเสริมพฒันา
ศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล
เมืองจันทร ์

เพื่อเพิม่ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ตำบลเมืองจันทร์                         

1.จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้
ให้กับกลุ่มสตร ี
2.จัดกิจกรรมเพื่อพฒันา
ศักยภาพของกลุ่มสตรี 3. ปี
ละ 1 ครั้ง 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

20,000 
(เทศบาล) 
(พมจ.) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

กลุ่มสตรีตำบลเมอืงจนัทร์
ได้รับการพัฒนาศกัยภาพ
และเพิม่พูนความรู ้

สำนักปลัด 
 

8 โครงการกินอยูอ่ย่างไรให้
สูงวัยมีความสุข 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ในการกนิและอยู่ให้มี
ความสุข 

จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ับ
ผู้สูงอายุภายในเขตตำบล
เมืองจันทร ์

- 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม 

ผู้สูงอายุในเขตตำบลเมอืง
จันทร์รูแ้ละเข้าใจการกิน
และอยู่อย่างไรให้มี
ความสุข 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข                                       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของผู้พิการภายในเขต
ตำบล                         

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการภายในเขตตำบล 

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

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

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

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

จำนวนผู้พกิาร
ภายในเขตตำบลที่
ได้รับการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพ 

คุณภาพชีวิตผู้พกิาร 
ภายในเขตตำบลได้รับ
การพัฒนา 

สำนักปลัด 
 

10 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของผู้ป่วยเอดส์ภายใน
เขตตำบล                         

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ภายในเขต
ตำบล 

- 120,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

120,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

120,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

120,000 
(เทศบาล) 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

จำนวนผู้ปว่ยเอดส์
ภายในเขตตำบลที่
ได้รับการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพ 

คุณภาพชีวิตผู้ปว่ยเอดส์
ภายในเขตตำบลได้รับ
การพัฒนา 

สำนักปลัด 
 

11 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ผู้สูงอายุในเขตตำบล
เมืองจันทร์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาผู้สูงอายุให้มี
ความรู้ในการรักษา
สุขภาพอนามัย การ
ประกอบอาชีพ และการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม การฝึกอบรม
อาชีพให้กบัผู้สูงอายุ
ภายในเขตตำบล 

- - 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ผู้สูงอายุให้มีความรู้ใน
การรักษาสุขภาพ
อนามัย การประกอบ
อาชีพ และการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

สำนักปลัด 

12 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
และเสริมสร้างความ
อบอุ่นให้กับครอบครัว  
มีความมั่นคง 

จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างเป็น
ฐานความรู้ให้กับสมาชกิ
ภายในครอบครัว 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรมตาม
โครงการ 

ครอบครัวมีความอบอุ่น
และเข้มแข็ง 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตามแนวทางอยู่ดีมีสุข                                       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรมบำบัด
ฟื้นฟูประชาชนและ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหา่งไกล
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด 

1.จัดกิจกรรมค่ายความรู้ให้กับ
เยาวชนให้หา่งไกลยาเสพติด 
2.จัดเสียงตามสายเพื่อให้ความรู้เรื่อง
โทษของยาเสพติด 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 ของผู้
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และ
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

สำนักปลัด 

14 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการออกกำลัง
กายภายในตำบล 

เพื่อให้ประชาชน เด็ก 
เยาวชน มกีารออก
กำลังกายมีร่างกาย 
แข็งแรง 

1.จัดทำโครงการส่งเสริมการออก
กำลังกายภายในเขตตำบล 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ ในการออก
กำลังกาย  
3.ปีละ 4 ครั้ง 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชน เด็ก 
เยาวชน มกีาร
ออกกำลังกาย
และมีร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา/ 
รพสต.เมือง

จันทร์ 
รพสต.เก็บงา 

15 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ศูนย์รวมในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว 

1.ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนประจำตำบลเมือง
จันทร์  ปีละ 1 ครั้ง 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/บุคลากร 
ในการดำเนินการ 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
โครงการของศูนย์
พัฒนาครอบครัว 

มีศูนย์รวมของ
สถาบัน
ครอบครัวภายใน
ตำบลและลด
การเกิดปัญหา
ครอบครัว 

สำนักปลัด 

16 โครงการสวัสดิการชุมชน
ตำบลเมืองจันทร์ 

เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้กับคน
ตำบลเมืองจันทร์ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการตำบล
เมืองจันทร์ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนงบประมาณ
ที่ให้การสนับสนุน 

ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้กับ
คนตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด 

 

หน้า 115 

 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อเพิ่มความรู้และ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สมาชิกอปพร.  

1.จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใหก้ับ
กลุ่มสมาชิก อพปร.ปีละ 2 ครั้ง 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/
งบประมาณในการปฏิบัติงาน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
ฝึกอบรม 
ต่อปี 

กลุ่มสมาชิก     อปพร.
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 
 

19 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติภายในเขต
ตำบล 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน จากเหตุ
สาธารณะภยัต่างๆที่
เกิดขึ้น 

1.สนับสนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ
2.สนับสนุนบุคลากร/วัสดุ/
อุปกรณ์ในกาช่วยเหลือ 

- 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือในกรณีเกิด
เหตุสาธารณะภยั
ต่างๆ 

ประชาชนที่ประสบเหตุ
ได้รับการช่วยเหลือได้
ทันเหตุการณ์ 

สำนักปลัด 

20 โครงการฝึกอบรมระบบ
บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 
(EMS) 

เพื่อพัฒนาระบบการ
กู้ชีพ-กูภ้ัยในการ
ช่วยเหลือในเขต
ตำบล 

1.จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใหก้ับทีม
กู้ชีพ-กูภ้ัย (EMS) 
2.สนับสนุนบุคลากรงบประมาณ/
วัสดุ/อุปกรณ์ ในการช่วยเหลอื 

- - 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือในกรณีเกิด
เหตุสาธารณะภยั
ต่างๆ 

ประชาชนที่ประสบเหตุ
ได้รับการช่วยเหลือได้
ทันเหตุการณ์ 

สำนักปลัด 

21 โครงการติดต้ัง/ซ่อมแซม
สัญญาณเตือนอันตราย
บริเวณแยก 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ภายในชุมชน                         

1.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณแยก       2.ซ่อมแซมที่
ชำรุด 
3.ติดตั้งกระจกนูนโค้ง 
4.ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนสัญญาณ
เตือนอันตรายที่ได้รับ
การติดตั้ง/ซ่อมแซม 

ลดการเกิดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นภายในชุมชน                         

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการ”การแพทย์
ฉุกเฉิน”(EMS : 
Emergency  Medical 
Services) เทศบาลตำบล
เมืองจันทร์   

เพื่อจ้างเหมากู้ชีพรับส่ง
ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง 
และบรกิารปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นให้กับประชาชน
ตำบลเมืองจันทร์                         

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนนิงานตามโครงการ โดย
การจา้งเหมากู้ชีพ จำนวน 4 
คน  

312,000 
(เทศบาล) 

312,000 
(เทศบาล) 

312,000 
(เทศบาล) 

312,000 
(เทศบาล) 

312,000 
(เทศบาล) 

จำนวนงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

มีกู้ชีพที่สามารถรับส่งผู้ป่วย
และผู้ประสบเหตุต่างๆได้ตลอด 
24 ชั่วโมง และสามารถบริการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้
ประชาชนตำบลเมืองจันทร์                         

สำนักปลัด 
 

23 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

1.จัดตั้งจุดตรวจและจุด
บริการประชาชนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ 
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นเตือนในเรื่องการ
ป้องกันการเกิดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จำนวนอบุัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่แลว้ 

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

สำนักปลัด 

24 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

1.จัดตั้งจุดตรวจและจุด
บริการประชาชนในชว่ง
เทศกาลสงกรานต์          
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นเตือนในเรื่องการ
ป้องกันการเกิดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จำนวนอบุัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่แลว้ 

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
กู้ชีพกูภ้ัยประจำศูนย ์    
อปพร. 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการกู้
ชีพกู้ภยัประจำศูนย์ อป
พร. 

จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภยั
ประจำศูนย ์ 
อปพร. 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนอปุกรณ์ที่
จัดซื้อ 

ศูนย์ฯมีอุปกรณ์ในการ
ดำเนินงานด้านกู้ชีพ
กู้ภัย 

สำนักปลัด 

26 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุม
อัคคีภัย 

เพื่อเป็นการให้ความรู้ใน
การป้องกันและควบคุม
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
ภายในครัวเรือน 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกันและ
ควบคุมอัคคีภัยที่อาจ
เกิดขึ้นภายในครัวเรือน 

- 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ 

ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคุม
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
ภายในครัวเรือน 

สำนักปลัด 

27 โครงการทบทวนความรู้
การบรกิารทางการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ อำเภอเมอืงจนัทร์  
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อสำหรับผูท้ี่มรีหัสกู้ชีพ 
ทบทวนในการทำงาน 
ความรู้ (ทบทวนความรู้และ
ได้รหัสกู้ชีพขัน้ล่าสุด 
ปีงบประมาณ 2553) 

จัดโครงการฝกึอบรมทบทวน
ความรู้ให้กับกู้ชีพที่มีรหัสกู้
ชีพ ทบทวนความรู้ในการ
ทำงาน 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
โครงการฝกึอบรม 

ให้กู้ชีพที่มรีหัส ได้ทบทวน
ความรู้ในการทำงาน และ
สามารถปฏิบัติงาน
ช่วยเหลอืประชาชนได้
ถูกตอ้ง  เป็นไปตาม
ระเบียบ 

สำนักปลัด 

28 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  ประจำ เทศบาล 
หมู่บ้าน และส่วนราชการ
ต่างๆภายในเขตตำบล
เมืองจันทร ์

เพื่อป้องกันการกอ่
อาชญากรรมและเพือ่ความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สนิ
ของประชาชนและส่วน
ราชการ รวมทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับ
ชุมชน 

- จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายใน เทศบาล
ส่วนราชการต่างๆและ 
ภายในเขตหมู่บ้าน ทั้ง 25  
หมู่บ้านในเขตตำบลเมอืง
จันทร ์

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสรมิฯ 

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสรมิฯ 

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสรมิฯ 

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสรมิฯ 

5,000,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสรมิฯ 

จำนวนหมู่บ้าน 
ส่วนราชการต่างๆ
ที่ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด cctv 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและชว่ย
เสริมสร้างความน่าอยู่
ให้กับชุมชนอีกทั้งยังช่วย
ลดปัญหาการเกดิ
อาชญากรรมรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
cctv สำนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร ์

เพื่อปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) สำนักงาน
เทศบาลตำบลเมือง
จันทร์  

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนจุดที่
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
ให้สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกต ิ

สำนักปลดั 

30 โครงการปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
cctv บ้านเก็บงา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) บ้าน 
เก็บงา หมู่ที่ 10 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนจุดที่
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
ให้สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกต ิ

สำนักปลดั 

31 โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและเฝ้าระวัง
ยาเสพตดิจังหวัดศรีสะเกษ
ของศูนย์อำนวยพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
ศูนย์ฯในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์อำนวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพตดิในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดศรีสะเกษ 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

10,000 
(เทศบาล) 

 

จำนวน
งบประมาณ
ที่สนับสนุน 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
ศูนย์ฯในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

สำนักปลดั 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กนกัเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์
และถูกหลกัอนามยั 

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ใหก้ับเด็ก 
1.โรงเรียน จำนวน  
5 แห่ง 
2.ศพด. จำนวน  5  แห่ง 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

จำนวนโรงเรียน
และศพด.ที่ได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์/มี
ร่างกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)สำหรับเด็กนักเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์
ครบถ้วน 

สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็ก 
1.โรงเรียน จำนวน  
5 แห่ง 
2.ศพด. จำนวน  5  แห่ง 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

1,500,000 
(เทศบาล) 

กรมส่งเสริมฯ 

จำนวนโรงเรียน
และศพด.ที่ได้รับ
การสนับสนุน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อ 
1.เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมให้กับเด็กใน
การพัฒนาความรู้ 
2.เป็นการส่งเสริมให้
เด็กได้รู้จักการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นกลุ่ม  

1.สนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับเด็กที่เรียนดีแต่
ยากจน 
2.จัดกิจกรรมที่เป็นการ
ส่งเสริมความรู้ให้เด็กได้
ร่วมและพัฒนาทกัษะ 
3.จัดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

100,000 
(เทศบาล). 

 
 

100,000 
(เทศบาล). 

 
 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนกิจกรรม
ที่จัดให้เด็กได้เข้า
ร่วมและช่วย
พัฒนาทักษะ 

เด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความรู้/พัฒนา
ทักษะ
ประสบการณ์ใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อขยายผลและต่อ
ยอดการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพเด็ก (วัยใส
ใส่ใจทำดี : Teen  
To  Be  Good)
และพัฒนาคณุภาพ
เด็กและเยาวชนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการ
ส่งเสริมสวสัดภิาพ
และคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน
ภายใต้แนวความคิด
การพัฒนาเด็กรอบ 
6  ด้าน 

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

- - 50,000 
(เทศบาล) 

(กรมกิจการ
เด็ก) 

50,000 
(เทศบาล) 

(กรมกิจการ
เด็ก) 

50,000 
(เทศบาล) 

(กรมกิจการ
เด็ก) 

ร้อยละ 70 ของเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รบัการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
การส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุม้ครอง
พิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชนภายใต้
แนวความคิดการ
พัฒนาเด็กรอบ 6  
ด้าน 

1.สามารถขยายผลและ
ต่อยอดการดำเนินงาน
ตามโครงการให้มีความ
ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน 
2.สามารถสร้างองค์กร
ภาคีเครือข่ายภายใน
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชน 
3.เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานฯ 
ภายใต้แนวความคิดเด็ก
รอบ 6 ด้าน 

สำนักปลดั 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
ทุนการศกึษาให้กับเดก็
ด้อยโอกาสภายใน
ตำบล 

เพื่อ 
1.พัฒนาเดก็ดอ้ยโอกาส
ภายในเขตตตำบล  2.
สนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับเด็กดอ้ยโอกาส                         

1.สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กดอ้ย
โอกาสภายในเขตตำบล 
2.สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา
ให้กับเด็กดอ้ยโอกาส 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนเดก็ดอ้ย
โอกาสที่ได้รับ
ทุนการศกึษา 

เด็กดอ้ยโอกาส
ภายในเขต
ตำบลได้รับการ
สนับสนุน
ทุนการศกึษา 

กอง
การศกึษา 

 

6 โครงการจัดซือ้วัสดุ 
ครุภัณฑ์และสือ่การ
เรียนการสอนแก่ศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์และ
สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมยัแก่ศนูย์พฒันา 
เด็กเล็ก 

จัดซื้อวัสด ุครุภัณฑ์และสื่อการเรยีนการ
สอนแก่ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5 
แห่ง 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 

(กรมส่งเสริมฯ) 

จำนวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้รับการ
สนับสนุนวัสดุสือ่
การเรยีนการสอน 

มีวัสดุครุภณัฑ์
และสื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมยัแก่ศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

กอง
การศกึษา 

 

7 โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษา
ของเทศบาลตำบลเมอืง
จันทร ์

เพื่อเพิม่พูนความรู/้
ความสามารถให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาล 

ส่งบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเข้า
รับการอบรมหลกัสูตรทีเ่กีย่วข้อง 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 ของ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
ฝึกอบรมหลักสตูร 

เด็กเล็กไดร้ับ
การดแูลตาม
หลักวิชาการ 

กอง
การศกึษา 

 

8 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ 
จำนวน  5  แห่ง 

เพื่อ 
1.เป็นการปลูกจิตสำนกึที่
ดีให้กับเด็กในวันสำคัญ 
2.เป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับเด็ก ศพด. 

สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
กิจกรรม 
1.จัดกิจกรรมไหว้คร ู
2.จัดกิจกรรมวันแม ่
3.จัดกิจกรรมวันพอ่ 
4.จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
5. ทัศนศกึษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที ่
6.กิจกรรมอืน่ๆที่สำคัญ 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่จัด
กิจกรรม 

1.เด็กรู้ถึง
ความสำคัญใน
วันที่สำคัญ 
2.เด็กมขีวญั
และกำลังใจใน
การศกึษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

กอง
การศกึษา 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาของเด็กในศพด. 

เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับเด็กในด้าน
ต่างๆ 

จัดกาวัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ใน
การพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ของเด็กในศพด.  จำนวน 5 แห่ง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนวัสดุ/ครุภัณฑ์/
อุปกรณ์ที่สนับสนุนใน
การพัฒนาการของเด็ก 

เด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

10 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ภายในชุมชน 

เพื่อก่อสร้างศูนย์เรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์กลางทางการศึกษา
ภายในตำบล 

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน 
จำนวน 2 แห่ง (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
กำหนด) 

- 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนศูนย์เรียนรู้
ภายในชุมชนที่ก่อสร้าง 

มีแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์กลางทางการศึกษา
ภายในตำบล 

กองช่าง/สำนักปลัด 

11 โครงการจัดหาภาชนะใส่
อาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการให้กับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาภาชนะใส่อาหาร ที่
ถูกสุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาภาชนะใส่อาหาร ที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในเขตตำบล 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับภาชนะใส่
อาหาร 

มีภาชนะใส่อาหาร ที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในเขต
ตำบล 

กองการศึกษา 

12 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในด้านต่างๆ ของ
เด็ก ศพด. เด็กและเยาวชน
ภายในเขตตำบล 

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

เด็ก ศพด. เด็กและเยาวชน
ภายในเขตตำบล ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

กองการศึกษา 

13 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ 
การเรียนรู้นอกสถานที่ของ
เด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 
แห่ง ภายในเขตตำบลเมือง
จันทร์ 

จัดกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5 แห่ง ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

สร้างเสริมประสบการณ์ การ
เรียนรู้นอกสถานที่ของเด็ก
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 
แห่ง ภายในเขตตำบลเมือง
จันทร์ 

กองการศึกษา 

หน้า 123 

 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
ค่าตอบแทน บุคลากร/วัสดุ/
ครุภัณฑ์ ทางการศึกษาของ ศพด.
และโรงเรียนในเขตตำบลเมืองจันทร์ 

เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
พัฒนาด้านการศึกษา
ภายในเขตเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ 

1.สนับสนุนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
2.สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
3. จำนวน  11  แห่ง 

- - 250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

จำนวน ศพด.และ
โรงเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณใน
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ศพด. และโรงเรียน
ได้รับงบประมาณใน
การพัฒนาด้าน
การศึกษาให้มีคุณภาพ 

กองการศึกษา 
 

15 โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้นอก
ระบบให้กับเด็กที่ต้องการ
ศึกษาเป็นทางเลือก
ภายในเขตตำบล 

ก่อสร้างศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 
แห่งขนาดกว้าง 10 เมตร x ยาว 20 เมตร 

- - 250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

250,000 
(เทศบาล) 

จำนวนศูนย์
การศึกษาตาม
อัธยาศัยที่
ก่อสร้าง 

มีแหล่งเรียนรู้นอก
ระบบให้กับเด็กที่
ต้องการศึกษาเป็น
ทางเลือกภายในเขต
ตำบลเมืองจันทร์ 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศพด. ดังนี้ 
1.ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านไผ่ และบ้านเมืองจันทร์ 
2.ติดต้ังมุ้งลวด ศพด.บ้านไผ่ 
3.ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดเก็บงา 
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์/ต่อเติมห้องน้ำ/รั้ว ศพด.
บ้านโคก 

- - 500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้รับการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน กองการศึกษา 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 

เพื่อปรับทัศนียภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความสวยงาม สะอาด 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงทัศนียภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความสะอาด และปลอดภัยกับเด็ก 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กมี
ความสะอาดและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนค่าตอบแทน 
บุคลากร/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 
ทางการศึกษาของ ศพด.
และโรงเรยีนในเขต
ตำบลเมืองจันทร ์

เพื่อเป็นการสนับสนุน
และพัฒนาด้าน
การศกึษาภายในเขต
เทศบาลตำบลเมือง
จันทร ์

1.สนับสนุนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทาง
การศกึษาของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และ
โรงเรียน 
2.สนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศกึษาของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และ
โรงเรียน 
3. จำนวน  11  แห่ง 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

จำนวน ศพด.และ
โรงเรียนที่ไดร้ับการ
สนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาด้าน
การศกึษา 

ศพด. และโรงเรยีนได้รับ
งบประมาณในการพฒันา
ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ 

กองการศกึษา 
 

19 โครงการจัดซือ้โต๊ะ/เก้าอี้ 
รับประทานอาหาร
สำหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เดก็ในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ได้มีโต๊ะ
สำหรับไว้รับประทาน
อาหาร 

จัดซื้อโตะ๊/เก้าอี ้รับประทานอาหาร
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านเมอืง
จันทร์ และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็วัดหนอง
แคน 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้โต๊ะ/
เก้าอี้ รับประทาน 

เด็กในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ได้
มีโต๊ะสำหรับไวร้ับประทาน
อาหาร 

กองการศกึษา 

20 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการจัดการศกึษา
สำหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

- ค่าอาหารกลางวนั คนละ 20 บาท 
- ค่าจัดการเรยีนการสอน คนละ 
1,700 บาท/คน/ป ี
- ค่าหนังสือเรยีน คนละ 200 บาท/
คน/ปี 
- ค่าอุปกรณก์ารเรยีน  คนละ 200 
บาท/คน/ป ี
- ค่าเครือ่งแบบนกัเรียนคนละ 300 
บาท/คน/ป ี
- ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 430 
บาท/คน/ป ี

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

1,200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนงบประมาณ
ที่สนับสนนุสำหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การศกึษาของศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็
ภายในเขตตำบล
เมืองจันทร ์

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมวีัสดุ 
อุปกรณ์ในการจดัการเรียน
การสอนที่เพยีงพอต่อการ
ดำเนนิงานของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการพัฒนา
ระบบกระจายข่าวไร้
สายภายในเขต
ตำบลเมืองจันทร ์

เพื่อพัฒนาระบบหอ
กระจายข่าวไรส้าย
ของเทศบาลให้มี
ความครอบคลุมและ
สามารถให้บริการได้
อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวไรส้ายให้
ทันสมัย และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ภายในเขต
ตำบล 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งท่ี
ระบบได้รับ
การปรับปรุง 

ระบบหอกระจาย
ข่าวไร้สายของ
เทศบาลได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัย และ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี
ภายในเขตตำบล 

สำนักปลดั/
กองช่าง 

22 โครงการฝึกอบรม
ผู้นำทางด้านศาสน
พิธีในเขตตำบล 

เพื่อฝึกอบรมใหผู้้นำ
ด้านศาสนพิธไีด้มี
ความรู้/เข้าใจในการ
ดำเนินงานมากขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้นำในการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ในเขต
ตำบลเมืองจันทร ์

- 50,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งท่ี
จัดฝึกอบรม 

ผู้นำด้านศาสนพิธีได้
มีความรู/้เข้าใจใน
การดำเนินงานมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ รักษาไว้
ซึ่งความรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่
สืบไป 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู ้
-จัดทำระบบการจัดเก็บ
เรื่องราวความรู้ให้เป็น
ระบบ และสามารถ
สืบค้นได ้

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งท่ี
จัดฝึกอบรม 

อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ่ง
ความรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 3  การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการ
ประเพณีบุญ
พระเวสสันดร 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีบญุพระ
เวสสันดร 
ปีละ 1 ครั้ง 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ต่อป ี

มีการอนุรักษส์ืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

25 โครงการ
ประเพณีไหว้
พระธาตุเมือง
จันทร์ 
  

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีบญุรวม
ญาติไหว้พระธาตุเมือง
จันทร์ 
ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

จำนวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ต่อป ี

มีการอนุรักษส์ืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

26 โครงการงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต ์
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ต่อป ี

มีการอนุรักษส์ืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

สำนักปลดั 
กอง

การศึกษา 
 

27 โครงการ
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 
ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ต่อป ี

มีการอนุรักษส์ืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษา 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 3  การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
5.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีบญุ
พระเวสสันดร 
ปีละ 1 ครั้ง 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ต่อป ี

มีการอนุรักษส์ืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 

29 โครงการประเพณี
สืบสานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
ปีละ 1 ครั้ง 

- - 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จำนวน
โครงการ
ประเพณีที่จัด
ต่อป ี

มีการอนุรักษส์ืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 

30 โครงการประเพณี
ร่วมใจทำบุญสร้าง
ความสามัคคีเนื่องใน
เทศกาลปีใหม่  

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ความรัก ความสามัคคี
ภายในองค์กร 

จัดงานประเพณีร่วมใจ
ทำบุญสรา้งความ
สามัคคเีนื่องใน
เทศกาลปีใหม่  
ปีละ 1 ครั้ง 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่
จัดต่อปี 

ส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี
ภายในองค์กร กองการศึกษา 

31 โครงการจดัอบรม
คุณธรรม/จริยธรรม/
สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิต่างๆ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม/จริยธรรม/
สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิต่างๆ 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่
จัดต่อปี 

มีการอนุรักษส์ืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา  

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 3  การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์งานศพ/ 
งานบุญปลอดเหล้า 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สบืสาน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีบุญพระ
เวสสันดร 
ปีละ 1 ครั้ง 

- 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนโครงการ
ประเพณีที่จัดต่อป ี

มีการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 

33 โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานภาษาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์/สบืสาน
ภาษาทอ้งถิ่น 

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู ้
2.จัดทำเอกสารให้
ความรู้ในเร่ืองภาษา
ท้องถิ่นที่ถูกต้อง 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
ฝึกอบรม 

ภาษาทอ้งถิ่นมีการ
อนุรักษ์/สืบสานให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

34 โครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดู
ร้อน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้ตาม
หลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา และ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณรและ
อบรมเยาวชนภาคฤดู
ร้อน 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จำนวนเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้ตาม
หลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา และ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

กองการศึกษา 

35 โครงการส่งบุคลากรใน
ตำบลเมืองจันทร์เข้าร่วม
กิจกรรมกับสว่นราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

1.ส่งบุคลากรในตำบล
เมืองจันทร์เข้าร่วม
กิจกรรมกับสว่นราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
อื่นๆ 
2.สนับสนุนงบประมาณ
ในการเข้าร่วม 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

จำนวนกิจกรรมที่
เข้าร่วม 

บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์กร กองการศึกษา 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 3  การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการอดุหนุนศนูย์
กีฬาตำบลเมืองจันทร ์

เพื่อ 
1.ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 
ประชาชนไดอ้อกกำลัง
กาย 
2.ให้มีอุปกรณ์ในการ
ออกกำลังกาย 

จัดซื้อวัสด ุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
กีฬา  ไดแ้ก ่
- ฟุตบอล 
- วอลเลย์บอล - เปตอง 
- อุปกรณ์มวยไทย - อุปกรณก์ีฬา
อื่นๆ 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนวัสดุ  
ครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์กฬีาที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

1.เด็ก  เยาวชน ประชาชนได้
ออกกำลังกายและมีร่างกายที่
แข็งแรง 
2.มีอุปกรณ์ในการออกกำลัง
กายในศูนย์กฬีาตำบล 

กองการศกึษา 

37 โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุงลานกีฬา สนาม
กีฬา และลานกฬีา
อเนกประสงค์ภายใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกำลังกาย
และสถานที่พกัผอ่น
ภายในชมุชน 

ก่อสร้าง  ปรับปรุงลานกีฬา สนาม
กีฬา และลานกฬีาอเนกประสงค์
ภายในชมุชน 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

300,000 
(เทศบาล) 

300,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนลานกีฬาที่
ได้รับการ
ปรับปรุง/กอ่สร้าง 

มีสถานที่ออกกำลังกายและ
สถานที่พักผอ่นภายในชมุชน 

กองช่าง 

38 โครงการสนับสนุนการ
แข่งขนักฬีาทอ้งถิน่เกมส์
และกฬีาประเภทต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายและสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน 

สนับสนุน องคก์ร หน่วยงานต่างๆ ใน
การจดัการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนประเภท
กีฬาต่างๆทีจ่ัด
แข่งขนั 

มีการออกกำลังกายและสร้าง
ความสามัคคีภายในชมุชน กองการศกึษา 

39 โครงการแข่งขนักฬีาสาย
สัมพันธ์ศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ได้ออก
กำลังกาย 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
แข่งขนักฬีาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
โครงการ 

เด็ก ศพด.มีรา่งกายทีแ่ข็งแรง
และพัฒนาทกัษะทางด้านกีฬา 

กองการศกึษา 

40 โครงการแข่งขนักฬีา
ตำบล”เมืองจันทร์คัพ” 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายและสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตตำบล ปี
ละ 1 โครงการ 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

มีการออกกำลังกายและสร้าง
ความสามัคคีภายในชมุชน 

กองการศกึษา 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 3  การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

 5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การแข่งขนักฬีามวลชนสมัพันธ ์

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายและสร้าง
ความสามัคคีภายใน
ชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนนุการ
แข่งขนักฬีามวลชนสัมพนัธ์
กับหน่วยงานต่างๆ ปีละ 1 
โครงการ 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

มีการออกกำลังกายและสร้าง
ความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน/ชมุชน 

กองการศกึษา 

42 โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน 
เยาวชน นักเรยีนกลุ่มเครอืข่าย 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
แข่งขนักฬีายวุชน 
เยาวชน นักเรยีนกลุ่ม
เครือข่าย 

ส่งเสริมและสนับสนนุการ
จัดการแข่งขันกีฬายุวชน 
เยาวชน นักเรยีนกลุ่ม
เครือข่าย ปีละ 1 โครงการ 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

มีการออกกำลังกายและสร้าง
ความสามัคคี และรูจ้ักใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์ กองการศกึษา 

43 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬานักเรยีนและเยาวชนภายใน
เขตตำบล 

เพื่อ 1.ส่งเสรมิให้เด็ก
เยาวชน ไดอ้อกกำลัง
กาย 2.เสรมิสร้างความ
รักความสามัคคี 
3.ส่งเสริมให้เด็กใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์
4.ส่งเสริมให้เด็กมี
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 

1.สนับสนุนการแข็งขันกีฬา
นักเรยีนและเยาวชนต้านยา
เสพติดภายในเขตตำบล 
2.สนับสนุนกลุ่มเครอืข่าย
พัฒนาคุณภาพการศกึษา
เมืองจันทร์ ไดเ้ข้ารว่ม
แข่งขนักฬีา 3.สนับสนุนการ
แข่งขนักฬีาและนันทนาการ
แก่เด็กและเยาวชน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่
จัดการแข่งขัน
กีฬา 

1.ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้
ออกกำลังกาย 
2.เสริมสร้างความรกัความ
สามัคค ี
3.ส่งเสริมให้เด็กใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน ์
4.ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายที่
แข็งแรง 

กองการศกึษา 

44 โครงการส่งเสริมสขุภาพและ
ทักษะทางด้านกฬีา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
กีฬาของเดก็/เยาวชนจน
สามารถเข้าแข่งขนักฬีา
ในระดับต่างๆได้ 

1.สนับสนุนงบประมาณใน
การจดัหาวัสดุ/อุปกรณก์ีฬา 
2.สนับสนุนงบประมาณใน
การจดัการแข่งขัน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 เด็ก
และเยาวชนมี
ทักษะกีฬาแต่
เพิ่มขึน้ 

เด็ก/เยาวชนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาและมีสขุภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองการศกึษา 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ประชาชนตำบล
เมืองจันทร์รู้ทัน
ป้องกันเอดส์ 

1. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูลความรู ้
ข่าวสาร สถานการณ์ของโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ให้เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่มเปา้หมาย 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้
ถุงยางอนามัยในการป้องกัน
การติดเช้ือโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่
ถูกต้อง ตลอดจนมีพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ับ
ประชาชนตำบลเมืองจันทร์ 
จำนวน  ๑๐๐  คน 

๒๐,๐๐๐  
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

๒๐,๐๐๐ 
  (เทศบาล) 

จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

  1.เผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ความรู้ ข่าวสาร 
สถานการณ์ของโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
  2.ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติใน
เชิงบวกต่อการใช้ถุงยาง
อนามัยในการป้องกันการ
ติดเชื้อโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  3.ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีพฤตกิรรม
ในการป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 
ตลอดจนมีพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัย 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการแยกขยะ
อันตรายรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ความเขา้ใจ สร้าง
ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะอันตรายในครัวเรือน
ให้แก่ประชาชนในชุมชน  
2.เพื่อลดปริมาณการทิ้งขยะ
อันตรายในชุมชน 
3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะ
อันตราย 
4.เพื่อให้มีการกำจัดขยะ
อันตรายได้ถูกวธิี ป้องกัน
การปนเปื้อนสารเคมีจาก
ขยะอันตรายในส่ิงแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ับ
ผู้นำชุมชนและประชาชน
ตำบลเมืองจันทร์จำนวน  

๑๐๐  คน 

๒๐,๐๐๐  
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. ประชาชนในชุมชนมีความรู ้
ความเข้าใจ ให้ความร่วมมอืใน
การคัดแยกขยะอันตรายใน
ครัวเรือน  
2. ไม่มีการทิ้งขยะอันตรายใน
ชุมชน 
3. ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
คัดแยกขยะอันตราย 
4.การกำจัดขยะอันตรายได้ถูก
วิธี ป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี
จากขยะอันตรายในส่ิงแวดล้อม 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

1. เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงอันตรายและการ
สร้างภูมิคุ้มกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

2. เพื่อลดความเส่ียง
จากการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

3. เพื่อป้องกันและ
ระงับการเกิด
โรคติดต่อในเขต
เทศบาล 

           

1. สำรวจขึ้นทะเบียน และ
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมว 
 2. เป้าหมายในการลง
พื้นที่รณรงค์การป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  
รวมทั้งบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ทั้งหมด 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

๗๐,๐๐๐  
(เทศบาล)  

จำนวนสัตว์ที่
ได้รับการขึ้น

ทะเบียน 

1. ไม่มีอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
และสามารถป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าได้ 
2. ประชาชนในตำบลเมืองจันทร์
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
3. สามารถเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

สำนักปลัด 

4 โครงการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูล 
มูลฝอย และนำ้
เสียในชุมชน 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ในการจัดการสิ่งปฏกิูล 
มูลฝอย และนำ้เสียใน
ชุมชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ับ
ประชาชนในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย และน้ำเสีย
ในชุมชน 
 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ประชาชนตำบลเมืองจันทร์มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
สิ่งปฏิกูล มูลฝอย และนำ้เสียใน
ชุมชน 

สำนักปลัด 

 
 

หน้า 134 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 1.1 แผนงานlสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคระบาด
และโรคติดต่อฤดู
หนาว ฤดูร้อน และ
ฤดูฝน 

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายและการ
สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ  
2. เพื่อลดความเส่ียงจากการ
เกิดโรคระบาดและโรคติดต่อ  
3. เพื่อป้องกันและระงับการ
เกิดโรคระบาดและโรคติดต่อ
ในเขตเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนตำบลเมือง
จันทร์ทั้งหมด ๒๕ 

หมู่บ้าน 

- 3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

3๐,๐๐๐  
(เทศบาล)  

3๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

จำนวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

1. ประชาชนตระหนกัถึง
อันตรายโรคระบาดและ
โรคติดต่อ 
2. ลดความเส่ียงจากการ
เกิดโรคระบาดและ
โรคติดต่อ  
3. ระงับการเกิดโรคติดต่อ
ในเขตเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 
๔. ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สำนักปลัด 

6 โครงการ/กิจกรรม
อบรบรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ลดรับ 
ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก) 

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ลดการรับ การให ้การ
ใช้ถุงพลาสติก 
2.เพื่อเป็นการลดภาวะโลก
ร้อน 
3.เพื่อเป็นการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อม 

- จัดกจิกรรมให้ความรู ้
- จัดกจิกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์

- - 15,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

15,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

15,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

จำนวนกิจกรรม
ที่จัด 

- รณรงค์ให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ลดการรับ การให ้
การใช้ถุงพลาสติก 
- เป็นการลดภาวะโลกร้อน 
- เป็นการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
๒. เพื่อควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
๓. เพื่อเฝ้าระวังการใช้เกลือ
ไอโอดีนที่ได้มาตรฐานทุก
ครัวเรือน 
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนในพื้นที ่

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

- ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จำนวน
ประชาชนที่

เข้าร่วม
โครงการ 

1. ประชาชนตระหนกัถึง
อันตรายของโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
2. ไม่มีโรคขาดสาร
ไอโอดีนในเขตตำบลเมือง
จันทร์ สำนักปลัด 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

เพื่อขับเคลื่อนและสำรวจขึ้น
ทะเบียนจำนวนสุนัขในเขต
ตำบลเมืองจันทร์ 

1.เพื่อการสำรวจจำนวนสุนัข
และขึ้นทะเบียน 
2.เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากพษิสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

- 30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

 

30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนสัตว์ที่
ขึ้นทะเบียน 

จำนวนสุนัขที่ได้รับการ
สำรวจและขึ้นทะเบียนใน
เขตตำบลเมืองจันทร์ 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ/กิจกรรม Big 
Cleaning Day 

เพื่อจัดกิจการการทำ
ความสะอาดภายในชุมชน 

จัดกิจกรรมการทำความสะอาดใน
ชุมชนเขตตำบลเมืองจันทร ์

- 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ชุมชนมีความสะอาดและ
ปลอดภัยจากจากโรคภยั
ต่างๆ 

สำนักปลัด 

10 โครงการ/กิจ
กรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อฝกึอบรมให้ความรู้ใน
การจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนให้กับประชาชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ับ
ประชาชนในการบริหารจัดการ
ขยะอย่างเป็นระบบ 
 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้เขา้รับ
การฝกึอบรม 

ประชาชนตำบลเมอืง
จันทร์มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะใน
ชุมชน 

สำนักปลัด 

11 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการบรจิาค
โลหิตของเหล่ากาชาด
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
การจดังานบรจิาคโลหิต
ของเหล่ากาชาดจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน
บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อำเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อำเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อำเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อำเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

20,000 
(เทศบาล) 
(ปกครอง
อำเภอ) 

(ปกครอง
จังหวัด) 

จำนวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
กิจกรรมการบรจิาคโลหิต
ของประชาชน 

สำนักปลัด 

12 โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้าน
การสาธารณสขุ และ
ส่งเสริมการมีสุขภาพ
อนามยัที่ดีของประชาชน
ตำบลเมืองจันทร ์

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
จำนวน 25 หมู่บ้าน ในเขตตำบล
เมืองจันทร ์

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

จำนวนหมู่บ้าน
ที่สนับสนนุ
งบประมาณ 

ประชาชนตำบลเมอืง
จันทร์มีความรู้ในด้านการ
สาธารสุข และมีสุขภาพ
อนามยัที่ด ี

สำนักปลัด 

13 โครงการขยะทองคำ เพื่อเพิม่มูลค่าของขยะให้
สามารถใช้ประโยชน์ได ้

1.จัดฝึกอบรมและจดัตั้งทมี
ทำงาน 
2.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 

100,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนหมู่บ้าน
ที่จัดตั้งธนาคาร
ขยะได ้

เพิ่มมูลค่าของขยะให้
สามารถใช้ประโยชน์ได ้

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภายในเขตตำบล 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตำบลเมืองจันทร์ 

สนับสนุน รพสต. ในการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
1.สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซ้ือทรายอะเบทและ
น้ำยาฉีดพ่นยุง 
2.จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน 
3.สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
4.ให้ความรู้เพิ่มเติมในการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

300,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

จำนวนผู้ปว่ย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก
ภายในเขต
ตำบลลดลง
จากปีที่ผา่นมา 

1.ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 
2.ลดการเกิดโรค
ไข้เลือดออกภายใน
พื้นที่ 

สำนักปลัด 
รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร์ 

15 โครงการฉีดวัคซีน
ควบคุมและป้องกันโรค 
สุนัข/แมวและโรคต่างๆ
ในสัตว์ 

เพื่อควบคุม ป้องกันโรค
พิษสุนัข-แมวบ้าและ
โรคต่างๆในสัตว์ 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
1.จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัข-แมวบ้า/โรคต่างๆ
ในสัตว์ 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว์
อำเภอ) 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว์
อำเภอ) 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว์
อำเภอ) 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว์
อำเภอ) 

80,000 
(เทศบาล) 
(ปศุสัตว์
อำเภอ) 

จำนวนสัตว์ที่
ได้รับการฉีด
วัคซีนและไม่
เป็นโรค 

1.ลดการเกิดโรคพิษ
สุนัข-แมวบา้ ในเขต
ตำบลเมืองจันทร์ 
 

สำนักปลัด 

16 โครงการชุมชนร่วมใจใส่
ใจสุขภาพ 

เพื่อออกเยีย่มเยยีน
ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่ม
เส่ียง 

1.จัดบริการออกเยี่ยมเพือ่
สร้างขวัญกำลังใจ 
2.ออกตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

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.) 

 

จำนวนครั้งที่
จัดโครงการ
ออกเยีย่ม 

ผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่ม
เส่ียงได้รับการดูแลมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 
รพสต. 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการสุขภาพดวีิถีคน
ตำบลเมืองจันทร์ 

เพื่อ 
1.ให้ประชาชนได้รับ
ความรู้และป้องกันการ
เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 
2.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนให้
ความสำคัญในเรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
3.บริการตรวจสุขภาพ
ให้กับประชาชน 

1.สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ 
2.ส่งเสริมการตรวจคัดกรอง
โรค 
- คัดกรองเบาหวาน/ความดัน 
- คัดกรองสารเคมีในเลือด 
- คัดกรองมะเร็งปากมดลูก/
เต้านม 
- คัดกรองโรคต่างๆที่เป็น
ประโยชน์กบัประชาชน 
-รณรงค์ไม่กินปลาดิบ 
-ส่งเสริมการออกกำลังกาย 

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
ด้านสุขภาพ 

1.ประชาชนได้รับ
ความรู้และป้องกันการ
เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 
2.ประชาชนให้
ความสำคัญในเรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
3.ประชาชนได้รับการ
บริการตรวจสุขภาพ 

สำนักปลัด 
รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร์ 

18 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก      
 0 – 5 ป ี

เพื่อให้เด็กวัย 0-5 ปี มี
พัฒนาการที่เติบโต 
ตามวัย 

1.สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ/
อุปกรณ์ ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ 
2.ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
ในการเลี้ยงดูบุตร 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

จำนวนเด็กวัย 
0-5 ปีได้รับ
การพัฒนา
ตามวัย 

เด็กวัย 0-5 ปี มี
พัฒนาการที่เติบโต 
ตามวัย กองการศึกษา 

19 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ีและมี
หลักประกันในการ
รักษาสุขภาพ 

สนับสนุนสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพให้แก่
ประชาชนในเขตตำบลเมือง
จันทร์ 

- - 200,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

200,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

200,000 
(เทศบาล) 
(สปสช.) 

จำนวน
งบประมาณที่
สนับสนุนตาม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
และมีหลักประกันใน
การรักษาสุขภาพ 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพื่อ 
1.ให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี
2.พัฒนาศักยภาพ  
อสม. ในการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ 

- สนับสนุนส่งเสริมการ
ดำเนินงานบริการด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน แก่
หมู่บ้าน   
 - จัดฝกึอบรมให้ความรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

จำนวนครั้งที่จัด
ฝึกอบมรมให้
ความรู้ 

1.ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ด ี
2. อสม. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพใน
การทำงานด้าน
สาธารณสุข 

สำนักปลัด 
รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร์ 

21 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ต้ังครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยอันควร 

เพื่อให้ความรู้กับเด็ก
และเยาวชนในเรื่องการ
ตั้งครรภ์ในเวลาและวัย
อันสมควร 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กับกลุ่มเปา้หมาย
ภายในเขตตำบล 

- - 50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

จำนวนครั้งที่จัด
ฝึกอบรม 

ลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
เด็กและเยาวชน 

สำนักปลัด 

22 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
อสม. ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดอบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
2.สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานวัน อสม. 
3. ปีละ 1  ครั้ง 

- - 50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 

 

จำนวนครั้งที่จัด
ฝึกอบรมให้กับ 
อสม. 
 

อสม.มีศักยภาพและมี
ความรู้ในการปฏบิัติ
หน้าที ่
 

สำนักปลัด 
 

23 โครงการส่งเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์
และหลังคลอด 

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
ด้านสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์และหลังคลอด 

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน
ด้านสุขภาพ/สนับสนุน
อาหารเสริมหญิงตั้งครรภ์
และหลังคลอดปีละ 1 ครั้ง 

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

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

จำนวนครั้งที่จัด
ฝึกอบรม 
 

หญิงตั้งครรภ์และ
หลังคลอดได้รับ
ความรู้ในการเลี้ยงดู
บุตรอย่างถูกวิธ ี

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ 
ตรวจรักษาผู้ปว่ยเร้ือรัง
ภายในเขตตำบล 

เพื่อตรวจติตามรักษา
ผู้ป่วยเร้ือรังให้มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

1.จัดกิจกรรมให้ความรู ้
2.จัดกิจกรรมติดตาม ออกเยีย่ม รกัษา 
ให้คำแนะนำผุ้ปว่ยเร้ือรังในการปฏิบัติ
ตัว 
3.จัดกิจกรรมนัดผู้ป่วยเร้ือรังในทุกๆ
เดือนมารักษาและตรวจสุขภาพ 
4.อบรมให้ความรู้การดูแลผู้ปว่ยของ
ผู้ป่วยและผู้ดูแล 

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.) 

จำนวนผู้ปว่ย
เร้ือรังที่ได้รับ
การดูแลรักษา 

ผู้ป่วยเร้ือรังได้รับการ
ดูแลและมีสุขภาพ 
ที่ดีขึ้น สำนักปลัด 

รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร์ 

25 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดและ
โรคติดต่อ 
 

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการในการ
ควบคุมและป้องกันโรค 
2.สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในการป้องกัน
โรค 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

50,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

จำนวนผู้ปว่ย
จากโรคลดลง
จากปีที่ผา่นมา 

มีควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดและ
โรคติดต่อ 
 

สำนักปลัด 
รพสต. เก็บงา 
รพสต. เมือง

จันทร์ 
26 โครงการสร้างเสริม

สุขภาพปากแม่และเด็ก 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ปากแมแ่ละเด็ก 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ปากแมแ่ละเด็ก 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

15,000 
(เทศบาล) 
(รพสต.) 
(สปสช.) 

จำนวนครั้งที่
จัดฝึกอบรม 

แม่และเด็กมีสุขภาพ
ปากที่ดีและแข็งแรง 

สำนักปลัด 

27 โครงการผู้ปรุงปลอดโรค
ผู้บริโภคปลอดภยั 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 

1.จัดฝึกอบรม 
2.ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 

 

ร้อยละ 80 
ผู้ประกอบการ
มีสุขภาพที่ด ี

ผู้ประกอบการมี
ความรู้และสามารถ
ปรุงอาหารที่
ปลอดภัยใหก้ับ
ผู้บริโภค 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ ” รักษ์น้ำ  
รักป่า  รักษาแผ่นดนิ” 

- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและ
ป่าและปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตตำบล 
- เพื่ออนุรักษ์ รักษา บำรุงแหล่งน้ำสาธารณะ
ภายในเขตตำบล 

- ฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า
และปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม 
-- ปลุกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าชุมชน, 
พื้นที่สาธารณะ, วัด, โรงเรียน , หมู่บ้าน และพื้นที่
ส่วนราชการภายในเขตตำบล 
-  กำจัดวัชพืช, ผักตบชวา ในบริเวณหนองน้ำ
สาธารณะ,คลองอีสานเขียว,คลองธรรมชาติ 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐  
(เทศบาล)  

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

3๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตสำนกึในการอนรุักษ์
ป่าชุมชน   
 

สำนักปลัด 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพื่อเพิม่พื้นที่ป่าชุมชนของตำบล
เมืองจันทร ์

-ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ  ไดแ้ก่  วันพอ่
แห่งชาติ   
วันแม่แห่งชาติ  และวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐   
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

จำนวนโครงการ
ที่ปลูกตน้ไม้
ตามวันสำคัญ 

พื้นที่ป่าไม้ชุมชน
เพิ่มขึน้ 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมการ
จัดทำแปลงเกษตร
สาธิตและศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
ชุมชนตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เข้าใจและศึกษาการ
ทำการเกษตรอินทรยี์และเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการจัดทำ
แปลงเกษตรอินทรีย์   
สาธิตภายในชุมชน  

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

ส่งเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

ส่งเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

ส่งเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

ส่งเสริมฯ) 

150,000 
(เทศบาล) 
(เกษตร) 
(กรม

ส่งเสริมฯ) 

จำนวนครั้งที่
จัดฝึกอบรม 

ประชาชนผู้สนใจได้
ทราบถึงวิธกีารทำ
เกษตรปลอดสารพิษ  

สำนักปลัด 

4 โครงการจัดทำแนวกัน
ไฟรอบป่าชุมชน 

เพื่อป้องกันการรกุล้ำป่าชุมชนและ
จัดทำแนวกันไฟเขตป่าชุมชนที่
ชัดเจน 
เพื่อรกัษาพื้นที่ป่าชุมชนในเขตตำบล 

ก่อสร้างถนนเพื่อทำเป็นแนวกนัไฟรอบป่า
ชุมชนภายในเขตตำบล 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ระยะทางในการ
ก่อสร้าง 

ป้องกันการรกุร้ำป่า
ชุมชนและจัดทำแนว
กันไฟเขตป่าชุมชนที่
ชัดเจน 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพฯ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่สำคัญที่มี
ในเขตพื้นที่ตำบลเมือง
จันทร์ 

จัดโครงการเพื่อให้ความรู้ใน
การอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชที่
สำคัญที่มีในเขตพื้นที่ตำบล
เมืองจันทร์ 

3๐,๐๐๐ 
เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล) 

3๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

3๐,๐๐๐  
 (เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
โครงการ 

ได้มีการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่สำคัญที่
มีในเขตพื้นที่ตำบล สำนักปลัด 

6 โครงการปลูกป่า
ชุมชนตำบลเมือง
จันทร์ 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีว
ให้กับป่าชุมชนและอนุรักษ์
พื้นที่ป่า 
- เพื่อสร้างจิตสำนกัในการ
หวงแหนปา่ชุมชนในเขต
ตำบล 

จัดโครงการปลูกป่าในปา่
ชุมชน 

15,000 
(เทศบาล) 

 
 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

จำนวนต้นไม้ที่
ปลูกในป่าชุมชน 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหก้ับ
ป่าชุมชนและอนุรกัษ์
พื้นป่า 

สำนักปลัด 

7 โครงการปลูกหญ้า
แฝกและปลกูพืช
บำรุงดิน 

เพื่อเป็นการรักษาหน้าดิน
ในพื้นที่สาธารณะ 

- รณรงค์และส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกเป็นพืชคุมดินและ
ป้องกันการพังทลายของหนา้ดิน 
- จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชถั่วเขยีว 

100,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อำเภอ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อำเภอ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อำเภอ) 

30,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อำเภอ) 

30,000 
(เทศบาล) 

(พด.) 
(เกษตร
อำเภอ) 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้เข้าใจถึง
ประโยชน์ของการปลูก
พืชคุมดิน สำนักปลัด 

8 โครงการรณรงค์
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมกิจกรรมการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

1.จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ับ
ประชาชนตำบลเมืองจันทร ์
2.จัดกิจกรรมในการส่งเสริม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

- 15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

15,000 
(เทศบาล) 

 

จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนตำบลเมือง
จันทร์มีความรู้ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุน
การปลูกขา้วพันธุ์ดี
ปลอดสารพิษ 

1.เพื่อส่งเสริมการปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ 
2.เพื่อสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 

1.ส่งเสริมการปลูกข้าว
ปลอดสารพิษ 
2.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในการปลกูข้าว 
3.ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

500,000 
(เทศบาล) 

(ศูนย์วิจัยพืชฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(ศูนย์วิจัยพืชฯ) 

300,000 
(เทศบาล) 

(ศูนย์วิจัยพืชฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(ศูนย์วิจัยพืชฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(ศูนย์วิจัยพืชฯ) 

จำนวน
เกษตรกรที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1.เกษตรกรใน
ตำบลมีเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ดีใน
การเพาะปลกู 
2.ผลผลิตข้าว
ของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

10 โครงการเกษตร
อินทรีย์วิถีศรีสะเกษ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/
จัดสาธิตในการผลิตปุย๋
พืชสด/ปุ๋ยอินทรีย ์ซ่ึง
เกษตรกรสามารถนำไป
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติในพื้นที่นาของ
ตนเองได้ 

1.อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล 
2.เกษตรกรภายในเขตตำบล
มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ
ทางการเกษตร     

500,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

200,000 
(เทศบาล) 

(เงินอุดหนุนฯ) 

จำนวน
เกษตรกรที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรในเขต
ตำบลเมืองจันทร์  
ได้มีแหล่งเรียนรู้
ด้านวิชาการใน
การประกอบ
อาชีพทางการ
เกษตร 

สำนักปลัด 

11 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณสองข้างถนน
ภายในเขตตำบล 

เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สองข้างทางถนน
ในเขตตำบลให้ดู
สวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้าง
ถนนภายในเขตตำบล 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

50,000 
(เทศบาล) 

(ทางหลวงฯ) 

จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
ปรับภูมิ
ทัศน์ 

สองข้างถนน
ภายในเขตตำบล
เมืองจันทร์มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

 
 

หน้า 149 

 



 

 
 

      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำ
ห้วยทับทัน ทัศนียภาพ
สิ่งแวดล้อมชุมชน/หนองน้ำ
สาธารณะ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
/ชุมชนเศรษฐกิจและสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

  1. เพื่อให้มีนำ้ใช้ในการ
ทำการเกษตร  และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
ในอำเภอเมืองจันทร ์
  2. เพื่อให้เป็นสถานที่
พักผ่อนและออกกำลังกาย
ของประชาชน 

-ปรับปรุงบริเวณลำน้ำหว้ย
ทับทัน  เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  บริเวณ
ป่าชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สำนักงานเทศบาล และ
ชุมชนเศรษฐกิจ 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หนองน้ำสาธารณะภายใน
เขตตำบล 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย
หลักของตำบล 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

500,000 
(เทศบาล) 

 

จำนวนสถานที่
ที่ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ในแต่ละสถานที่ที่
ได้รับการปรับมีความ
สวยงามและนา่อยู่
มากขึ้น  

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่า
สาธารณะบา้นเมืองจันทร์ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ป่า
สาธารณะบา้นเมืองจันทร์ 

- ดำเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ป่าสาธารณะบา้นเมือง
จันทร์ 
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณ
ป่า โดยการปลกูต้นไม้ 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

20,000 
 (เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่า
สาธารณะบา้นเมือง
จันทร์ให้มีความ
สวยงาม 

สำนักปลัด 

14 โครงการส่งเสริมรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เพื่อเป็นการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ ์สร้าง
จิตสำนึก ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

จัดกิจกรรมในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ ์สร้าง
จิตสำนึก ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

- 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ ์สร้าง
จิตสำนึก ในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการรังวัด และชี้แนว
เขตทีส่าธารณะประโยชน์  
ในเขตตำบลเมืองจันทร ์

 เพื่อให้ที่สาธารณะ
ภายในชมุชน  มีแนว
เขตทีช่ัดเจน ป้องกนั
การลกุล้ำจากประชาชน 

รังวัด และชีแ้นวเขตที่
สาธารณะ ในเขตตำบลเมือง
จันทร ์

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนที่
สาธารณะที่
ได้รับการรังวัด 

พื้นที่สาธารณะประโยชน์
ของหมู่บ้าน/ชุมชนมแีนว
เขตทีช่ัดเจน สำนักปลัด 

16 โครงการบูรณะพระธาตุ
เมืองจันทร์ 

เพื่อเป็นการซ่อมแซม
และและบูรณะพระ
ธาตุเมืองจันทร ์

-บูรณะพระธาตุเมืองจันทร์
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
-จัดทำประวัติพระธาตุเมือง
จันทร์ 

100,000 
(เทศบาล) 

(หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง) 

100,000 
(เทศบาล) 

(หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง) 

100,000 
(เทศบาล) 

(หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง) 

100,000 
(เทศบาล) 

(หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง) 

100,000 
(เทศบาล) 

(หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง) 

จำนวนครั้งใน
การซ่อมแซม
พระธาต ุ

พระธาตุเมืองจันทร์
ได้รับการดูแลและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างศาลา
กลางน้ำวัดเมืองจันทร ์

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวบริเวณ
ปราสาทเมืองจันทร์ที่
เป็นสถานที่ท่องเท่ียว
ที่สำคัญของตำบล 

ก่อสร้างศาลากลางน้ำวัด
เมืองจันทร์  จำนวน 1 หลัง 
(ตามแบบเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์กำหนด) 

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
สร้าง 

มีศาลาให้นักท่องเที่ยว
ได้พักและมีจุดชมววิ
ภายในสถานที่ท่องเท่ียว
ที่สำคัญภายในตำบล 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างศูนย์
วัฒนธรรม “กยุ” 

เพื่อก่อสร้างแหล่ง
เรียนรูศู้นย์วัฒนธรรม 
“กุย” 

- ก่อสรา้งศูนย์วัฒนธรรม 
“กุย” จำนวน 1 หลัง (ตาม
แบบเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์กำหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

จำนวนศูนย์ที่
ก่อสร้าง 

มีแหล่งเรียนรู้ศูนย์
วัฒนธรรม “กยุ” กองช่าง/

สำนักปลัด 

19. โครงการก่อสร้าง “หอ
ศิลป์”เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อก่อสร้าง “หอ
ศิลป์”เฉลิมพระ
เกียรติ ให้เป็นเรียนรู้
ของคนในชุมชน 

ก่อสร้าง“หอศิลป์”เฉลิมพระ
เกียรติ (ตามแบบเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

จำนวนหอ
ศิลป์ที่ก่อสร้าง 

มี“หอศิลป์”เฉลิมพระ
เกียรติ ให้เป็นเรียนรู้
ของคนในชุมชน 

กองช่าง/
สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 12 
ห้อง (ตามแบบเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

จำนวน
ห้องน้ำที่
ก่อสร้าง 

มีห้องน้ำใช้สำหรับ
การต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างกำแพง
วัดเมืองจันทร์ 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
กำแพงวัดเมืองจันทร์ 
ให้มีความสวยงาม 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงกำแพงวัด
เมืองจันทร์ (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
กำหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง
กำแพง 

กำแพงวัดเมืองจันทร์
มีความสวยงามและ
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

2๒. โครงการปรับปรุงกำแพง
วัดเมืองจันทร์ 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
กำแพงวัดเมืองจันทร์ 
ให้มีความสวยงาม 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงกำแพงวัด
เมืองจันทร์ (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
กำหนด) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

500,000 
(เทศบาล) 

(งบอุดหนุนฯ) 

ระยะทางใน
การก่อสร้าง
กำแพง 

กำแพงวัดเมืองจันทร์
มีความสวยงามและ
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

๒๓ โครงการปรับปรุงบูรณะ
บารายณ ์

เพื่อปรับปรุงบูรณะ 
บารายณ ์

ปรับปรุงบูรณะ 
บารายณ์ (ตามแบบเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้ง
ที่บูรณะ 

บารายณ์ได้รับการ
ปรับปรุงและบูรณะ
ให้มีความสวยงาม
และสมบูรณ์ 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างฝายนำ้
ล้นในเขตพื้นที่ป่าชุมชน
บ้านหนองแคน หมู่ที ่๑๖ 

เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในฤดู
แล้งในพื้นที่ป่าชุมชน 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นในเขต
พื้นที่ป่าชุมชน ในบริเวณ
คลองเดิม (ตามแบบเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์กำหนด) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

๒00,000 
(เทศบาล) 

จำนวนฝาย
น้ำล้นที่
ก่อสร้าง 

มีไว้ใช้ในฤดูแล้งใน
พื้นที่ป่าชุมชน 
พื้นที่ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ 

กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.๓ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๕ โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในเขต
ตำบล 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวภายใน
เขตตำบล 

-จัดอบรมให้มีอาสาสมัคร
แนะนำการท่องเท่ียว 
(มัคคุเทศน้อย)  
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ) 

100,000 
(เทศบาล) 

(วัฒนธรรมฯ) 
(เงินอุดหนุน) 
(กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ) 

จำนวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นจากปีที่
แล้ว 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภายในเขตตำบล 

สำนักปลัด 

๒๖ โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตำบลเมือง
จันทร์  

- จัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ตำบลเมืองจันทร์ 
- จัดทำวารสาร/สื่อสิ่งเพิ่มใน
การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
 

20,000 
   (เทศบาล) 
   

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ส่งเสรมิการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมตำบล
เมืองจันทร์ 

สำนักปลัด 

๒๗ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตำบลเมือง
จันทร์ 

- พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในเขตตำบล 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในเขตตำบล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้
การพัฒนา 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด 

๒๘ โครงการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขตตำบล 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายใน
เขตตำบล 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

20,000 
   (เทศบาล) 

จำนวนปา้ยที่
ดำเนินการ 

ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวภายในเขต
ตำบล 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๙ โครงการ/กิจกรรมอบรมให้
ความรู้มัคคุเทศน์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้มัคคุเทศน์
ภายในเขตตำบล 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้มัคคุเทศน์ภายใน
เขตตำบล 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้ง
ที่จัด
ฝึกอบรม 

อบรมให้ความรู้
มัคคุเทศน์ภายในเขต
ตำบล 

สำนักปลัด 

๓๐ โครงการพัฒนาศักยภาพโฮมส
เตย์ชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์
ชุมชน 

จัดกิจกรรมในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพ
โฮมสเตย์ชุมชน 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้ง
ที่จัด
ฝึกอบรม 

พัฒนาศักยภาพโฮมส
เตย์ชุมชน 

สำนักปลัด 

๓๑ โครงการฟื้นฟูประวัติศาสตร์
พระธาตุเมืองจันทร ์

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์และฟื้นฟู
ประวัติศาสตร์พระธาตุเมือง
จันทร์ 

จัดกิจกรรม/โครงการใน
การส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูประวัติศาสตร์
พระธาตุเมืองจันทร ์

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

มีการอนุรักษ ์และ
ฟื้นฟูประวัติศาสตร์
พระธาตุเมืองจันทร ์

สำนักปลัด 

๓๒ โครงการผลิตน้ำ RO เพือ่
อุปโภค บริโภค 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีน้ำที่สะอาดเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างโรงผลิตน้ำ RO 
เพื่ออุปโภค บริโภค 
ภายในชุมชน 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

จำนวนโรง
ผลิน้ำที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ำที่
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น 
ตำบลเมืองจันทร์ 

เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น.และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

900,000 
(เทศบาล) 

1,000,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
ให้มีการเลือกตั้ง 

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามา
บริหารงาน 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตำบล 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นและ
เสนอโครงการความจำเป็น
เร่งด่วน ความเดือดร้อน
ต่างๆ เพื่อการพัฒนา
หมู่บ้านและตำบลเมือง
จันทร์ 

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบักระบวนการ
จัดทำแผน ใหแ้ก่
ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก,
ผู้บริหาร,พนักงาน 
2.จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตำบล เพื่อ
จัดทำแผน 

50,000 
(เทศบาล) 

80,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนโครงการ
ที่เสนอเข้าสู่
แผนพัฒนา 

ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและเสนอโครงการ
ความจำเป็นเร่งด่วน ความ
เดือดร้อนต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาหมู่บ้านและตำบล
เมืองจันทร์ 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้แทน
ภาคประชาชน 

 เพื่อให้คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
และผู้แทนภาคประชาชน
ได้รับความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ เทศบาล 

จัดอบรม และศึกษาดู
งาน  เทศบาลต้นแบบ  
ปีละ  1  ครั้ง 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
โครงการ 

สามารถเพิ่มความรู้และ
พัฒนาศักยภาพการทำงาน
ของคณะผู้บริหาร  สมาชกิ
สภาฯ/พนักงานและผู้แทน
ภาคประชาชน 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง 
อาคารสำนักงาน 
และอาคารหอ้ง
ประชุมของ เทศบาล 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

จัดทำเหล็กดัด ทาสีรอบ
บริเวณอาคารสำนักงาน
และอาคารหอ้งประชุม
ของเทศบาล  

800,000 
(เทศบาล) 

- 800,000 
(เทศบาล) 

800,000 
(เทศบาล) 

800,000 
(เทศบาล) 

จำนวนสถานที่ที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง 

ได้รับความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

กองช่าง 

5 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการบูรณา
การแผนชุมชน  แผน
ตำบล  กับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
อำเภอและจังหวัด 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ร่วมคิด  ร่วมทำ  และ
เรียนรู้การทำงานเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดอบรมการบูรณา
การแผนชุมชน แผน
ตำบล กับแผนยุทศา
สตร์อำเภอและจังหวัด 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล)   

3๐,๐๐๐  
(เทศบาล)  

3๐,๐๐๐ 
  (เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
  (เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล)  

จำนวนครั้งที่จัด
ฝึกอบรม 

ประชาชนได้ร่วมคิด  ร่วมทำ  
และเรียนรู้การทำงานเพือ่
พัฒนาตนเอง  อันจะเป็น
การสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

สำนักปลัด 

6 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้ง
เทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์มีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จัดโครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่จัด
โครงการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้งเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์มีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม หอกระจาย
ข่าวไร้สายของเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์ 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม 
หอกระจายขา่วไร้สายของ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอ
กระจายข่าวไร้สายของ
เทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนจุดที่
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

มีหอกระจายขา่วไร้สายเพื่อ
ประชาสัมพันธ์งาน และ
ภารกิจตา่งๆของเทศบาล 

สำนักปลัด 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในเขต
เทศบาลตำบลเมืองจนัทร ์

เพื่อปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) สำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองจนัทร์ 
และ บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

จำนวนจุดที่
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

ปรับปรุงระบบกลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้
งานได้เป็นปกต ิ สำนักปลัด 

9 โครงการฝกึอบรมให้
ความรูก้ารจัดเก็บเอกสาร
และการทำลายหนังสือ 

เพื่อฝกึอบรมให้ความรู้การ
จัดเก็บเอกสารและการ
ทำลายหนังสือราชการให้
ถูกตอ้งตามระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง 

จัดโครงการฝกึอบรมให้
ความรูแ้ก่พนักงาน
เทศบาล,พนกังานจ้าง,ครู 
สังกัดเทศบาลตำบลเมอืง
จันทร ์

- - 10,000 
(เทศบาล) 

- - จำนวนผู้เขา้รับ
การฝกึอบรมตาม
โครงการ 

พนักงานเทศบาล,พนกังานจ้าง
,ครู สังกัดเทศบาลตำบลเมอืง
จันทร์ มีความรู้ในการจดัเก็บ
เอกสารและการทำลายหนังสือ
ราชการให้ถูกต้อง 

สำนักปลัด 

10 โครงการฝกึอบรมให้
ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต
ภาครัฐของเทศบาลตำบล
เมืองจันทร ์

เพื่อฝกึอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติภาครฐั รวมทั้งการ
ปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน
การทุจริต 

จัดโครงการฝกึอบรมให้
ความรูแ้ก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง,ครู สังกัด
เทศบาลตำบลเมืองจนัทร ์

- - 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้เขา้รับ
การฝกึอบรมตาม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,พนกังานจ้าง
,ครู สังกัดเทศบาลตำบลเมอืง
จันทร์ ได้รับความรูแ้ละมี
จิตสำนกึในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตในการ
ทำงาน 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการ “รู้รักษ์ 
สามัคคี พลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย” 

เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ และ
จัดกิจกรรมรักษ ์
สามัคคี พลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนผู้เข้า
ฝึกอบรม 

ส่งเสริมความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน 

สำนักปลัด 

12 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์Smart 
Card 

เพื่อใช้งานในระบบ
สารสนเทศของ อปท. 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบ
อเนกประสงค์Smart 
Card จำนวน 2 เครื่อง 

- 2,100 
(เทศบาล) 

1,400 
(เทศบาล) 

1,400 
(เทศบาล) 

- จำนวนเครื่องที่
จัดซื้อ 

มีอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์Smart 
Card ใช้งานในระบบ
สารสนเทศของ อปท. 

สำนักปลัด 

13 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

200,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 มี
แผนที่ภาษีของ
ตำบลที่มีข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วน 

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมา
ชำระภาษีมากขึ้น  
เทศบาล มีรายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง 

14 โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพื่อ 
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ชำระภาษ ี
2.บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

1.จัดโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ชำระภาษ ี
2.บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

ร้อยละ 90 ผู้ที่มี
หน้าที่ในการ
ชำระภาษีมา
ชำระภาษีได้
ทันเวลาที่กำหนด 

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ชำระภาษ ี
2.บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

กองคลัง 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 

ฝึกอบรมให้ความรู้กับ
อาสาสมัครท้องถ่ินรักโลก
ภายในเขตตำบล 

- 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนคนที่เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ สำนักปลัด 

16 โครงการพัฒนาเวปไซด์
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

เพื่อพัฒนาระบบเวปไซด์
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ให้
ทันสมัยและสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบเวป
ไซด์เทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ให้ทันสมัยและสามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่พัฒนา/
ปรับปรุงระบบ 

เวปไซด์เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
มีความทันสมัยและสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักปลัด 

17 โครงการจัดงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี และงานวันสำคัญ
ของชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ถึง
ความสำคัญของงานรัฐพิธีและ
งานวันสำคัญของชาติ  

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี 
และงานวันสำคัญของชาติ 

40,000 
(เทศบาล) 

(อำเภอเมือง
จันทร์) 

40,000 
(เทศบาล) 

(อำเภอเมือง
จันทร์) 

80,000 
(เทศบาล) 

(อำเภอเมือง
จันทร์) 

80,000 
(เทศบาล) 

(อำเภอเมือง
จันทร์) 

80,000 
(เทศบาล) 

(อำเภอเมือง
จันทร์) 

จำนวนงานรัฐพิธีและ
งานสำคัญต่างๆที่จัด 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด 
กองการศกึษา 

อำเภอเมอืงจนัทร ์

18 โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดำเนินการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 อำเภอเมืองจันทร์ 

เพื่อจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 อำเภอเมืองจันทร์ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานของศูนย์ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 อำเภอเมืองจันทร์ 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

มีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์สำหรับ
ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอ 
เมืองจันทร์ 

สำนักปลัด 

19 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน 

เพื่อใช้ในการบันทึกเวลาเข้า
ออกงานของพนักงานเทศบาล, 
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - 9,700 
(เทศบาล) 

- - จำนวนเครื่องที่จัดซื้อ มีเครื่องในการบันทึกเวลาเข้า
ออกงานของพนักงานเทศบาล, 
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด 
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      ผ.๐2 บัญชีโครงการพัฒนา 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และประเมินภาษี  

เพื่อสำรวจ จัดเก็บข้อมูลภาษี ที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการ
ประเมินภาษีให้สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใช้
ในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี 

- ออกพื้นที่สำรวจ จัดเก็บข้อมูล
ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขต
ตำบล 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ 

- 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

มีฐานข้อมูลภาษี 
ที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้าง ของ
เทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ได้
ครบถ้วน และ
สามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีได้ 

ข้อมูลภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้าง รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและ/หรือ
สิ่งปลูกสร้างที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตลอดจน
รายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อ
การประเมินภาษีให้สามารถ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษี
ในแต่ละปีได้ 

สำนักปลัด 
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      ส่วนที่  5 
       การติดตามและประเมินผล 

 
6.1  การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561–2565 ไปสู่การปฏิบัตินั ้นเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นต้องกำหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จำเป็นต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและ
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษแบบบูรณาการและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้นการนำ
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้ 
  1.  เทศบาลตำบลดำเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนา  
สามปีนำไปจัดทำแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์
ของแผนงาน/โครงการ 
  2. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือองค์กรเอกชน
เป็นผู้ดำเนินงาน  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอและ                       มี
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า 
  3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการ
ดำเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร  โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน
สหการหรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ 
  4. การประสานกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้
จัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับ 

6.2  หน่วยงานดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
 กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกำกับดูแลของ
ปลัดเทศบาลตำบลและผู้บริหารดังนี้ 
  1.  สำนักปลัดเทศบาล 
  2.  กองคลัง 
  3.  กองช่าง 
  4.  กองการศึกษา   
6.3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
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(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสามคน 
  (2).  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอก  จำนวนสองคน  
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  และกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 

6.4  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความคิด  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

6.5   การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ โดยแยกเป็น 
   -  การติดตาม เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   -  การประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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