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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) 

 

  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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คำนำ 

    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ .ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๗ โดยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนความต้องการอำเภอ แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้

อย่างม ีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้ง กำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 

มท ๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๖๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางกา รทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

    “แผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 

แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา  

ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ

เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยและคณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทบทวนแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารเมืองน้อยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
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สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       4-19 

-ด้านกายภาพ 

-ด้านการเมืองการปกครอง 

-ประชากร 

-สภาทางสังคม 

-ระบบบริการพ้ืนฐาน 

- ระบบเศรษฐกิจ 

- ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

-ทรัพยากรธรรมชาติ 

- อ่ืนๆ 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    20-50 

- ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

- ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ        51-131 

-ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

-บัญชีโครงการพัฒนา 

ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล       132-136 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)  

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1 ด้านกายภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
   ตำบลเมืองน้อยมีประวัติความเป็นมาแต่เดิมนั้น  ได้มาตั้งบ้านเมืองน้อยขึ้นเป็นหมู่บ้านและตำบลใน พ.ศ. 
๒๔๕๗  มีนายอำเภอชื่อหลวงบริครุฑคามะเขตต์ (โหน่งคำ   สุวรรณกูฎ)มาตั้งบ้านเมืองน้อยขึ้นเป็นตำบลได้ตั้งยศ
ตำแหน่งกำนันขึ้น คือนามโคตร (ส่วน  ส่วนเสมอ) รับตำแหน่งเป็นกำนันตำบลเมืองน้อยคนแรก  คนที่สองอินทริราช(ปุ้ม  
คำเพราะ)คนที่สาม สุริยะ (สา  คำศรี) คนที่สี่  นายสุภาพ  ไชยานุกูล ระหว่างที่นายสุวรรณ  ไชยานุกูล รับตำแหน่งเป็น
กำนันตำบลเมืองน้อยนั้น  อาณาเขตตำบลกว้างขวางมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองถึง ๑๙ หมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒  ตำบลเมืองน้อยได้โอนจากอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีมาขึ้นอยู่ในการปกครองของ
อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  หมู่บ้านเหล่านี้บางหมู่ก็ได้โอนไปอยู่ใกล้ตำบลใกล้เคียงก็มีเป็นร้างไปก็มี  ถูกยุบ
หมู่บ้านก็ม ี ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  ตำบลเมืองน้อย  ได้ถูกยุบตำบลไปขึ้นต่อตำบลละทายมีกำนัน
ชื่อนายทึง  บุญศักดิ์  กำนันตำบลละทาย  จึงพร้อมด้วยราษฎรที่ ๑ บ้านเมืองน้อย  ได้เลือกให้นายชาลี  อุดหนุน ชาว
บ้านเมืองน้อยได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการอำเภอกันทรารมย์ให้นายชาลี  อุดหนุน ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะ
บกพร่องต่อหน้าที่ใน พ.ศ. เดียวกัน  นายเกื้อ  นายอำเภอกันทรารมย์  จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสุวรรณ   ไชยานุกูล
รักษาในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไป 
  ครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐  ตำบลเมืองน้อย  ได้ยกฐานะกลับคืนเป็นตำบลอีกครั้ง  นายเกื้อ  อุชัย  
นายอำเภอกันทรารมย์  จึงมีคำสั่งให้นายสุวรรณ  ไชยานุกูล  ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านโนนสวน  ผู้ใหญ่บ้าน
หนองเทา  จำนวน ๓ หมู่บ้านนี้เข้าไปอำเภอเพ่ือเลือกตั้งกำนันตำบลเมืองน้อย  ในขณะไปเลือกตั้งกำนันครั้งนี้มีหมู่บ้าน
เพียง ๓ หมู่บ้านเท่านั้น คือ  
  หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองน้อย บ้านหนองมุข 
  หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวน  บ้านหนองน้ำเต้า 
  หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเทา 

  ครั้นต่อมาทางอำเภอจึงได้ออกมาแต่งตั้งหมู่บ้านหนองน้ำเต้า เป็นหมู่ที่ ๔ บ้านหนองมุข  เป็นหมู่ที่ ๕
ตำบลเมืองน้อย มี ๕ หมู่บ้าน  ดังมีรายนามผู้ใหญ่บ้านดังต่อไปนี้ 
  หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองน้อย  นายสุวรรณ     ไชยานุกูล 
  หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวน  นายพิมพ์   ป้องเศร้า 
  หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเทา  นายพาน   ทวีชัย 
  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า  นายคำมูล    เกษศรีรัตน์ 
  หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมุข  นายสุนทร   ทองทวี 
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  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓  บ้านเมืองน้อยโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วย  นายเนียม   
บุญเสนอ  นายทอง  ธนะศรี  นายคำตา(มี)   คำเพราะ  นายสอน  คำศรี   นายผ่อน  คำศรี  นายดำ  คำศรี   
นายอุทิศ  ทาระ  นายห่าน  ทาระ  นายประดิษฐ์  ลาภบุตร  นายไพบูลย์   คำศรี  นายชนะ  ผาสุก  นายคำหล้า  บุญ
มั่น  ได้ประชุมปรึกษาเพ่ือขยายหมู่บ้านเมืองน้อย  ไปจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอีกที่โนนบ้านบก (หน้าโรงเรียนบ้านเมืองน้อย)
สามารถจัดตั้งบ้านเป็นหมู่บ้านได้สำเร็จ  และในปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ทางราชการโดยกรมการปกครองได้อนุมัติ ให้จัดตั้งเป็น
หมู่ที่ ๖  ซึ่งมีนายผ่อน  คำศรี  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  และนายอำพล  พิมพา  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน  มี
วัดป่าสายธรรมยุตตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  พระอาจารย์คูณ  อรุโณ  เป็นเจ้าอาวาสคนแรกจนถึงปัจจุบัน พ .ศ . ๒๕๓๔  
พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ได้อนุมัติให้จัดตั้งหมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นอีก ๑ หมู่ คือหมู่ที่  ๗ โดยมีนายสมคิด   
คำเพราะ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกจนถึงปัจจุบันและในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ได้รับอนุมัติ
จัดตั้งหมู่บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๘ นายประพิน   ทานะ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
  รายช่ือกำนันตำบลเมืองน้อย 
  ๑. ท้าวอินทริมาตย์ 
  ๒. ท้าวบุญ  ต้นสกุล  หรือบุญเสนอ 
  ๓. ท้าวจันทโคตร(คำ) ต้นสกุล คำแคว้นหรือคำศรี 
  ๔. ท้าวจางวาง (ปลัดส่วน)ต้นสกุล  ส่วนเสมอ 
  ๕. ท้าวอินทราช (ปุ้ม) ต้นสกุล  คำเพราะ 
  ๖. ท้าวสุริยะ(สา)คำแคว้น หรือคำศรี 
  ๗. นายสุวรรณ  เสื่อมเศร้า  หรือไชยานุกูล พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๕๑๗ 
  ๘. นายพุทธา   คำเพราะ  พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙  
  ๙. นายโสม  ทาระ  พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๔  
           ๑๐. นายเนียม  บุญเสนอ  พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗  
           ๑๑. นายทอง  ธนะศรี  พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐  
           ๑๒. นายเสรี  ทานะ  พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐  
                    ๑๓. นายอำพล  พิมพา  พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑  
                    ๑๔. นายสมคิด  คำเพราะ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๓ 
           ๑๕. นายบุญเหลื่อม  ทองคำ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  -  2556 
  16. นายพยนต์  จันทร์แจ่ม พ.ศ. 2556-2558 
  17. นายสมบูรณ์  ประจันทร์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 
ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย  เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอน
พิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่  ๓๐  มกราคม ๒๕๓๙)มีหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบ  จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และได้ทำการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  เม่ือวันที่  ๒๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐ มีจำนวน
สมาชิกทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยมีนายเสรี   ทานะ  เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก 
  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ตั้งอยู่ที่  155 หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองน้อย มีหมู่บ้านที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ  จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 20 คน มี นายไพบูลย์  คำศรี
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายประทีป  คำเพราะ   เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

 
รูปลักษณ์ ส่วนกลางของวงกลมเป็นรูปปราสาท  ด้านล่างของปราสาทจะเป็นรูปแม่น้ำที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของหนอง
น้ำรูปด้านข้างปราสาทเป็นรูปต้นหอมกับพริก  ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของพืชเศรษฐกิจของตำบลเมืองน้อยขอบวงนอก
ด้านบนเป็นชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ด้านข้างเป็นดอกลำดวนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ดอกไม้ประจำจังหวัด  
ศรีสะเกษขอบด้านล่างเป็นซึ่งอำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  และตราเครื่องหมายมีเส้นผ่าศูนย์ กลางไม่ เกิน ๕ 
เซนติเมตร 
 
ความหมาย ปราสาทที่อยู่กึ่งกลางของวงกลมเป็นปราสาทที่ใช้เป็นตัวแทนหมู่บ้านในตำบลเมืองน้อย  สายของแม่น้ำ
แสดงถึงหนองน้ำสำคัญ ๆในตำบลเมืองน้อย  เช่นหนองน้ำกระสุนที่ห้อมล้อมบ้านเมืองน้อยยามเกิดอันตรายต่าง ๆใน
อดีต เช่น ศึกชิงนางเจียงใด  ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าเมียงเซซ้วน  จึงเกิดศึกขึ้นระหว่างเจ้าเมืองเซซ้วนกับเท้าอินทะสะเกษ
ท้าวทะสะเกษ จึงได้สั่งให้ทหารขุดหนองขึ้น  เพ่ือเป็นที่หลบหลุม  จึงได้กลายเป็นหนองกระสุนตราบเท่าทุกวันนี้  
ต้นหอมกับพริกแสดงถึงพืชเศรษฐกิจของตำบลเมืองน้อย 
 

รายชื่อประธานกรรมการบริหาร/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน 
 ๑. นายเสรี   ทานะ  ๒๓ ก.พ. ๒๕๔๐ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๐ 
 ๒. นายอำพล   พิมพา  ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๐ -  ๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๘  
 ๓. นายไพบูลย์   คำศรี  ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๘ -  ๓๐  ก.ค.  2552 
 ๔. นายอำพล   พิมพา   ๖  ก.ย.  ๒๕๕2  -  20 ต.ค. 2555 
   5. นายไพบูลย์ คำศรี  9 ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน 
 
 

 โดยสรุปแล้วที่ตัง้ ตำบลเมืองน้อยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร 
    ทิศเหนือ  ติดต่อเขตตำบลนาคำใหญ่  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
    ทิศใต้  ติดต่อเขตตำบลหนองบัวและตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตตำบลทามและตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตตำบลอีปาด  อำเภอกันทรารมย์ 
    เนื้อที ่พ้ืนที่ทั้งหมด 57 ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๕,๖๒๕ ไร่ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   พ้ืนที่ทั้งหมด 57 ตารางกิโลเมตร หรือ 35,625 ไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย   มีสภาพทาง
กายภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพ่ือใช้ใน
การเกษตรตลอดทั้งปี 

 
โดยสรุปแล้วลักษณะภูมิประเทศในภาพรวมตำบลเมืองน้อยมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่เหมาะสำหรับทำ
การเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพ่ือใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี 
จำนวนหมู่บ้าน   แยกตามการแบ่งเขตการปกครองมีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๐  หมู่บ้าน ดังนี้ 
-หมู่ที่  ๑  บ้านเมืองน้อย  -หมู่ที ่ ๒  บ้านโนนสวน   -หมู่ที่  ๓  บ้านหนองเทา 
-หมู่ที่  ๔  บ้านหนองน้ำเต้า -หมู่ที่  ๕  บ้านหนองมุข -หมู่ที่  ๖  บ้านเมืองน้อย 
-หมู่ที่  ๗  บ้านเมืองน้อย  -หมู่ที่  ๘  บ้านเมืองน้อย -หมู่ที่  ๙  บ้านหนองเทา 
-หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองน้ำเต้า    
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
    ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่มีอากาศหนาว
เล็กน้อยในฤดูหนาวและมีฝนตกซุกในฤดูฝน   อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี   ประมาณ 25.30 องศาเซลเซียส  เดือนที่มี
อุณหภูมิต่ำสุด คือเดือนธันวาคม ประมาณ  15 – 18 องศาเซลเซียส  และเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือเดือนเมษายน
ประมาณ 39 องศาเซลเซียส 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
    ส่วนใหญ่ดินในพื้นที่ตำบลเมืองน้อยเกือบทุกหมู่บ้านเป็นดินรวนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การทำ
การเกษตร  
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
   ตำบลเมืองน้อยประกอบด้วย  10 หมู่บ้านโดยในแต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการและผู้นำหมู่บ้านดังนี้ 
1 บ้านเมืองน้อยหมู่ 1   มีนายสุภาพ คำศรี  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 
2. บ้านโนนสวนหมู่ 2   มีนายสำเร็จ ป้องเศร้า  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2(หมดวาระแล้วเมื่อ  มิ.ย.64) 
3. บ้านหนองเทาหมู่ 3   มีนายจำรัส พวงจำปา   เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 
4. บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 4  มีนายวินัย สุขเขียว   เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
5. บ้านหนองมุขหมู่ 5   มีนายภัยมณี ชารี  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
6. บ้านเมืองน้อยน้อยหมู่ 6  มีนายไพศาล ทองคำ  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 
7. บ้านเมืองน้อยหมู่ 7   มีนายสมบูรณ์ ประจันทร์  เป็นกำนันประจำตำบลเมืองน้อย 
8. บ้านเมืองน้อยหมู่ 8   มีนางพิมพ์ศา บุญอเนก   เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
9. บ้านหนองเทาหมู่ 9   มีนายบูรณศักดิ์ เหมือนมาตย์  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 
10. บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 10  มี นายวิจิตร   อุ่นอ่อน   เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 
2.2 การเลือกตั้ง 
  จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ   31 ธันวาคม 2563    สรุปดังนี้ 

บ้าน/หมู่ที่ ขาย หญิง รวม 
บ้านเมืองน้อย หมู่ 1 157 148 305 
บ้านโนนสวน หมู่ 2 264 251 515 
บ้านหนองเทา หมู่ 3 213 226 439 
บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ 4 143 148 291 
บ้านหนองมุข หมู่ 5 122 120 242 
บ้านเมืองน้อย หมู่ 6 177 166 343 
บ้านเมืองน้อย หมู่ 7 117 132 249 
บ้านเมืองน้อย หมู่ 9 249 255 504 
บ้านหนองเทา หมู่ 9 227 248 475 
บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ 10 148 120 268 

รวม 1,817 1,814 3,631 
ตำบลเมืองน้อยได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และสมาชิกสภาท้องถิ่นออกเป็น  10  หน่วย
เลือกตั้ง   

หน่วยเลือกตั้งที่  1  หมู่ที่  1  บ้านเมืองน้อย 
หน่วยเลือกตั้งที่  2  หมู่ที่  2  บ้านโนนสวน 
หน่วยเลือกตั้งที่  3  หมู่ที่  3  บ้านหนองเทา 
หน่วยเลือกตั้งที่  4  หมู่ที่  4  บ้านหนองน้ำเต้า 
หน่วยเลือกตั้งที่  5  หมู่ที่  5  บ้านหนองมุข 

  หน่วยเลือกตั้งที่  6  หมู่ที่  6  บ้านเมืองน้อย 
หน่วยเลือกตั้งที่  7  หมู่ที่  7  บ้านเมืองน้อย 
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หน่วยเลือกตั้งที่  8  หมู่ที่  8  บ้านเมืองน้อย 
หน่วยเลือกตั้งที่  9  หมู่ที่  9  บ้านหนองเทา 
หน่วยเลือกตั้งที่  10 หมู่ที่  10  บ้านหนองน้ำเต้า 

ตำบลเมืองน้อย ประกอบด้วยการปกครองท้องที่  10  หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบล 19 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน  ดังนี้ ฝ่ายสภาฯ โดยมี พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ ปลัดอบต.เป็นเลขาฯ 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  1. นายอำพร  พิมพา  (รองประธานสภา) 
2. นายอุทัย  คำศรี 

สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2  1. นางสมนึก  ทางทอง 
2. นางบัวพันธ์  ทองทวี 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  1. นายสุเทพ  วิมุติกุล      
    2. นายไพรัตน์  เหมือนมาตย์   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 1. นายบรรจบ   สิทโท 

2. นายสุวรรณ  จันทร์แจ่ม 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  1. นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ 

2. นายสุพัฒน์  อุ่นอ่อน 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  1. นางสุภัธรนันท ์ คำศรี 

2.     - 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  1. นายเปรม  ทาระ 

2. นายประทีป  คำเพราะ (ประธานสภาฯ) 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8  1. นายสมาน  เขียวอ่อน   

2. นายมนเทียร  เขยีวอ่อน 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9  1. นายสุรธีร ์  เทพบุรี 

2. นางสาวรุ่งทิพา กรมพไมย 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9  1. นายสมัย  ซาเหลา 

2. นายประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม 
ฝ่ายบริหาร 

1. นายไพบูลย์  คำศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
2. นายสมาน  สืบเสน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยคนที่ 1 
3. นายไพรัตน์  เหมือนมาตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยคนที่ 2 
4. นายประสิทธิ์  ทาระ  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

 
ฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย 

1. นายสุภาพ  คำศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
2. (ว่าง)    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
3. นายจำรัส  พวงจำปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 
4. นายวินัย  สุขเขียว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
5. นายภัยมณี  ชารี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
6. นายไสว  คำศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 
7. นายสมบูรณ์  ประจันทร์ กำนันตำบลเมืองน้อย(หมู่ 7) 

http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=58593&voteSeq=1/2556&orgId=2057&position=2&applicantId=100000404780671
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8. นางพิมศา  บุญอเนก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
9. นายบูรณศักดิ์ เหมือนมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 
10.  นายวิจิตร  อุ่นอ่อน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 

ข้าราการ/พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย 
1. พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
3. นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม  หัวหน้าสำนักปลัด 
4. นายอภิชาติ   บัวแก้ว  ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นายโยธิน  บัวทอง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6. นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นายสุรพงษ์  อุทัย  นิติกรชำนาญการ 
8. นายทองดี  ศรีนาม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
9. นางทัศนีย์  จันทร์แจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
10. นางสาวนวลปรางค์ นามบุตร นักวิชาการการเงินและบัญชีขำนาญการ 
11. นางศิริพร  ครองยุติ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
12. นางสาวนิรมล เขียวอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
13. นางสาวนันทิยา สุรวิทย์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
14. นายพรชัย  เกียรติศักดากุล นายช่างโยธาชำนาญงาน 
15. จ่าเอกเทพดำรง ทองคำ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
16.  พ.อ.อ จักรี  บุษบงก์  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน 
17. นางไพเราะ  วราพุฒ  คร ู
18. นางสาวขนิษฐา ส่งเสริม  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจำ 
  1.นางสาวนิพัชรินทร์ ทานะ  นักจัดการงานทั่วไป 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1. นายขวัญชัย  บุญเสนอ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 2. นางสาวพุทธรักษ์ คำศรี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 3. นายวีระศักดิ์  ธุรี  นักการภารโรง 
  4. นางสุกันยา  คำเพราะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
  5. นางสาวณัฐธิดา เหรีญตะคุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
 6. นางสาววลัยพร เอกศิริ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 7. นางไพรัตน์  ทานะ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 8. นางปฏิภาณ ี  ศรีใส  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 9. นายณรงค ์  พิมพา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 
 10. นายไม้เอก  เหมือนมาตย์ ผู้ช่วยช่างโยธา 
 11. นายนฤพล  คำศรี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
การเลือกตั้งผู้บริหารเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2555   
    จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทั้งสิ้น จำนวน  3,380  ราย 
   จำนวนผู้มีสทิธิ์ที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง    จำนวน 2,296 ราย 
   จำนวนบัตรเลือกตั้งทีไ่ด้รับ     จำนวน 3,500  ราย 
   จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใชล้งคะแนน    2,296 ราย 
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   จำนวนบัตรด ี      2,252 บัตร 
   จำนวนบัตรเสีย      37 บัตร 
   จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน    7 บัตร 

3.  ประชากร  
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  อ.กันทรารมย์ ณ  เดือน  
กรกฎาคม   พ.ศ. 2564) 
   จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  1,142 หลังคาเรือนมีประชากร 
บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๑ จำนวน 113 หลังคาเรือนมีประชากรชาย  198  คน หญิง  189  คน รวม   387  คน  
บ้านโนนสวนหมู่ที่ ๒ จำนวน 147 หลังคาเรือนมีประชากรชาย  333 คน หญิง  311  คน รวม    ๖44 คน  
บ้านหนองเทาหมู่ที่ ๓ จำนวน 124 หลังคาเรือนมีประชากรชาย  ๒๕8  คน หญิง  ๒66  คน รวม    ๕25  คน  
บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ที่ ๔ จำนวน 85 หลังคาเรือนมีประชากรชาย  180  คน   หญิง  ๑81  คน รวม    ๓61  คน  
บ้านหนองมุขหมู่ท่ี ๕ จำนวน 70 หลังคาเรือนมีประชากรชาย  149  คน หญิง  ๑49  คน รวม    298  คน
บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๖  จำนวน 141 หลังคาเรือนมีประชากรชาย  234 คนหญิง  216คน รวม    450 คน
บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๗ จำนวน 77 หลังคาเรือนมีประชากรชาย  ๑50  คน หญิง  ๑57  คน รวม    ๓07 คน
บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๘ จำนวน 165 หลังคาเรือน มีประชากรชาย  293  คน หญิง  305  คน รวม    598  คน
บ้านหนองเทาหมู่ที่ ๙ จำนวน 150 หลังคาเรือนมีประชากรชาย  277  คน หญิง  291  คน รวม    ๕68  คน  
บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ที่ ๑๐  จำนวน 70 หลังคาเรือน มีประชากรชาย  167  คน หญิง  ๑๔8  คน รวม    ๓15 คน
  จำนวนประชากรทั้งส้ิน   ๔,452  แยกเป็น  ชาย  ๒,239  คน    หญิง  ๒,213  คน   
ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง ณ  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย   5๗ คน/ตารางกิโลเมตร  
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

-  จำนวนผู้สูงอาย ุ(ณ 31 กรกฎาคม 2564)  834 คน  
- จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :    245 คน  
- จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :   63 คน  
- จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :     - คน  
- จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :   1 คน  
-จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :    624 คน  
- จำนวนผู้พิการ (ณ 31 กรกฎาคม 2564)  179 คน 

4. สภาทางสังคม 
4.๑ การศึกษา 
   - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  ๓  แห่ง(ขยายโอกาส ม.๑ – ม.๓  จำนวน ๑ แห่ง) 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนจากกรมศาสนา   จำนวน  1  แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี อบต.จัดตั้งเอง    จำนวน  2  แห่ง 
   - ศูนย์การเรียนชุมชน      จำนวน  ๑  แห่ง 
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  ๒  แห่ง 
4.2 สาธารสุข 

    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล             ๑  แห่ง 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ       ๑๐๐ % 
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4.3 อาชญากรรม 
  ตำบลเมืองน้อย  เป็นตำบลที่เงียบสงบค่อนข้างมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ยังไม่พบปัญหา
ด้านอาชญากรรมที่รุนแรง  อาจมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนเกิดข้ึนบาง  แต่ชุมชนก็สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้  โดยการแจ้งความ  ณ  สถานีตำรวจภูธร  เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
4.4 ยาเสพติด 
    ปัญหายาเสพติดในตำบลเมืองน้อย  พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น และวันกำลังทำงานที่
ใช้ยาเสพติดเป็นตัวกระตุ้นการทำการเกษตร  และยังไม่พบผู้ค้ายาเสพติด เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในตำบล  พร้อมกับผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นอย่างดี การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและบทลงโทษตามกฎหมาย  การจัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เป็นต้นภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการสาธารณสุข 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  มีบทบาทหน้าที่ในด้านการสังคมสังเคราะห์  เช่น 
1.  การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  โดยจะให้เจ้าหน้าที่ พนักงานนำเงินไปมอบให้กับผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  ณ  สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
2.รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
 

5. การบริหารพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคม 
   สภาพการคมนาคมทางบก 
         - ถนนทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  ๒๑๖๘  เป็นถนนลาดยางสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ จากอำเภอ
กันทรารมย์ – อำเภอราษีไศล  ผ่านบ้านเมืองน้อย ๑,๖,๘และ 2 
  - ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๒๔๐๔  เป็นถนน คสล. สภาพใช้การได้ดีตลอดก่อสร้าง 
จากบ้านเมืองน้อย  หมู่ที่ ๖ ผ่านบ้านหนองมุข หมู่ที่ ๕ ถึงอำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
  - ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากบ้านเมืองน้อย  หมู่ที่  ๖ ถึง  บ้านหนองเทา  หมู่ที่  ๙   
สภาพถนนเป็นถนนลูกรังสภาพดีเป็นส่วนน้อย 
  - การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบล   ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นบางส่วน  การ
คมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  ถึงอำเภอใช้รถจักรยานยนต์ ,รถยนต์ส่วนบุคคลและรถสองแถวรับจ้าง,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
บางส่วน 
5.2 การไฟฟ้า 
    - ประชากรทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณใช้ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของแต่ละหมู่ไฟฟ้ายังไปไม่ถึง 
    - ประชากรร้อยละ 70 ได้มีไฟฟ้าการเกษตรใช้และประชากรร้อยละ 30 ไฟฟ้าการเกษตรยังเข้าไม่ถึง 
 5.3 การประปา 
     -องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  7 แห่ง ประกอบด้วย 
    -บ้านเมืองน้อยหมู่ 1,7,8    จำนวน  1 แห่ง 
    - บ้านเมืองน้อยหมู่ 6    จำนวน  1 แห่ง 
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     - บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 4,10   จำนวน  1 แห่ง 
    - บ้านหนองเทา หมู่ 3    จำนวน  1  แห่ง 
    - บ้านหนองมุข หมู่ 5 (บริหารจัดการโดยหมู่บ้าน จำนวน  1  แห่ง 
   - บ้านโนนสวนหมู่ 2 (มีแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์) จำนวน  1 แห่ง 
    - บ้านหนองเทา หมู่ 9    จำนวน  1  แห่ง 

จำนวนผู้ใช้น้ำประปาในแต่ละหมู่(ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564) 
    บ้านเมืองน้อยหมู่ 1       จำนวน  94  ครัวเรือน 
    บ้านเมืองน้อยหมู่ 7      จำนวน  72 ครัวเรือน 
    บ้านเมืองน้อยหมู่ 8      จำนวน  131  ครัวเรือน 
    บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 4      จำนวน    62  ครัวเรือน 
    บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 10       จำนวน    66  ครัวเรือน 
    บ้านหนองเทาหมู่ 3      จำนวน    88  ครัวเรือน 
    บ้านหนองเทาหมู่ 9      จำนวน     72  ครัวเรือน 
    บ้านเมืองน้อยหมู่ 6      จำนวน    185  ครัวเรือน 
5.4  โทรศัพท์      

-ในพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือโดยในพื้นท่ีมี  
เสาสัญญาโทรศัพท์ จำนวน  5  แห่ง    

5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
    - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาต เอกชน (ปณช.)  ๑  แห่ง  ( บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ ) 
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
    ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลเมืองน้อยประกอบอาชีพ   ดังนี้ 
    - อาชีพหลัก  คือ  อาชีพทำนา,ทำสวนปลูกหอม,ปลูกพริก 
   - อาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป,ค้าขาย,ประกอบธุรการปั้มน้ำมันบางส่วน 
    - การปลูกข้าวนาปีของประชาชนในตำบลเมืองน้อยมีพ้ืนที่ทำนาปี ข้าวขาวดอกมะลิ 105  
    จำนวน 23,736.50 ไร่ ข้าว กข6 จำนวน 1,915 ไร่ 
    -การปลุกพริกจำนวน  940 ไร่ 
    - การปลูกยางพาราจำนวน  1,697  ไร่ 
    - การปลูกหอมแดงจำนวน   320 ไร่ 
    - การปลูกมันสำปะหลังจำนวน   22.25 ไร่ 
6.2 การประมง 
   ส่วนใหญ่พื้นที่ตำบลเมืองน้อยมีอยู่สองหมู่บ้านที่มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในตำบลทำการเกษตร 
ทางการการประมงไม่มี  
6.3 การปศุสัตว์ 
   ประชาชนในตำบลเมืองน้อย ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพอาชีพเสริม  
เช่น  การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือ  เป็นต้น 
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6.4 การบริการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยมีสถานีบริการต่างๆในพ้ืนที่ดังนี้ 
 1. ปั้มน้ำมันและก๊าช   จำนวน  1 แห่ง 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  1 แห่ง 
 3. โรงสีข้าวขนาดเล็ก   จำนวน  12  แห่ง 
 4.. ร้านเสริมสวย    จำนวน  2 แห่ง 
6.5 การท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยไม่มีการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว แต่ในพ้ืนที่มีสถานที่น่าสนใจ
และอานาคตจะส่งเสริมเป็นสถานที่ไว้ศึกษาเรียนรู้  และมีป่าไม้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   
 
6.6 อุตสาหกรรม 

ตำบลเมืองน้อย เป็นตำบลที่อยู่นอกเขตอุตสหกรรมขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่ตำบลเมืองน้อย ไม่มีการทำ 
อุตสหกรรม 
 
6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพของแต่ละหมู่  
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 1 

 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเม่ือ 

(วันเดือน ปี) 

จำนวน
สมาชิก 

จำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธาน 

1 
กองทุนหมู่บ้าน 16 พฤศจิกายน 

2544 
96 2,000,000  

2 

กลุ่มวิสาหกิจ
ปลูกหอม  
ข้าวหอมมะลิ
เพ่ิมศักยภาพ 

14 มกราคม 
2551 

60 - - 

3 
กลุ่มสตรี 

- - 40,000 
นางประยงค์ 

คำศรี 

4 

กลุ่มกองทุน
สงเคราะห์
หมู่บ้าน 

- - 20,000 - 
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กลุม่เศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 2 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จำนวน
สมาชิก 

จำนวน
เงินทุน 

(ปัจจุบัน) 
ชื่อประธาน 

1 กองทุนหมู่บ้าน - - - นายถาวร  ทองทวี 

2 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ

ผลิต 
- - - นายสำเร็จ  ป้องเศร้า 

3 โครงการ กขคจ. - - - นายสำเร็จ  ป้องเศร้า 
4 กลุ่มผู้ปลูกหอมแดง - - - นายเทียม  ป้องเศร้า 

5. 
กลุ่มกองทุนสงเคราห์

หมู่บ้าน 
- - - นายสำเร็จ  ป้องเศร้า 

6. กลุ่มสตรี - - - นางสุภลักษณ์  ป้องเศร้า 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 3 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จำนวน
สมาชิก 

จำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธาน 

1 
กองทุนปุ๋ย
หมู่บ้าน 

-/-/2537 73 200,000 นางเฉลิมศรี เจริญ 

2 
กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต 

-/-/2443 124 46,392.80 
นายบุญกว้าง เหมือน
มาตย์ 

3 
กลุ่มกองทุน 
กขคจ. 

-/-/2536 77 283,800 นายจำรัส พวงจำปา 

4 
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

-/-/2550 21,714 - นายพิทักษ์  กรมพไมย 

5. กลุ่มสตรี -/-/2550 15 - นางกอง เหมือนมาตย์ 
 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 4 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จำนวน
สมาชิก 

จำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธาน 

1 กองทุนหมู่บ้าน มิถุนายน 2544 56 1,100,000 นายเทียน  เอกศิริ 

2 
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ 10 ตุลาคม 

2549 
16 100,000 นายประยูร สำราญ 

3 
กลุ่มพัฒนาสตรี กรกฎาคม 

2544 
25 25,000 นางคำผ่าน เอกศิริ 
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กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 5 

ที่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จำนวน
สมาชิก 

จำนวนเงินทนุ 
(ปัจจุบนั) 

ชื่อประธาน 

1 กองทุน ก.ข. คจ. 
14 มิถุนายน 

2544 
55 

(ครัวเรือน) 
280,000 นายเผดิม หนูพฒัน ์

2 กองทุนออมทรัพย์ 
15 มิถุนายน 

2544 
62 102,000 นายจิตร หนูพฒัน ์

3 กองทุนหมู่บ้าน 10 มีนาคม 2544 89 1,085,000 นายทองจนัทร์ ภูพวก 

4 กองทุนมูลนิธิวดั 
14 มิถุนายน 

2542 
57 

(ครัวเรือน) 
45,000 นายจิตร หนูพฒัน ์

5 
กองทุน 
เศรษฐกิจชุมชน 

14 สิงหาคม 
2544 

22 
(ครัวเรือน) 

100,000 นายจิตร หนูพฒัน ์

 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 6 

ที่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จำนวน
สมาชิก 

จำนวนเงินทนุ 
(ปัจจุบนั) 

ชื่อประธาน 

1 
กองทุนหมู่บ้านเงนิ
ล้าน 

4 ตุลาคม 2564 73 1,114,000 นางอรพิน ศรีจันทร์แจ้ง 

2 กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
1 มกราคม 

2540 
31 26,000 นางประกาย คำศรี 

3 
กลุ่ทำสารหมัก
ชีวภาพ 

11 มีนาคม 
2550 

19 3,800 นายประกิต ทองคำ 

4 
กลุ่มเลี้ยงโค
พื้นเมือง 

1 มกราคม 
2551 

28 200,000 นายสทุร คำศรี 

5 กลุ่มเงินสงเคราะห์ 
24 สิงาคม 

2540 
31 30,000 นายไสว คำศรี 

กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 7 

ที่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จำนวนสมาชิก 

จำนวนเงินทนุ 
(ปัจจุบนั) 

ชื่อประธาน 

1 กองทุนหมู่บ้าน 
10 มีนาคม 

2564 
88 - นายประสิทธิ์   ทาระ 

2 กลุ่มสตรี -/-/2542 20 10,000 นางทองมี  คำเพราะ 
3 กลุ่มออมทรัพย์ -/-/2542 42 10,000 นายทองสา  คำเพราะ 
4 กข.คจ. - 42 309,375.85 นายสมบรูณ์  ประจันทร ์
5 กองทุนแม่ของแผนดิน -/-/2537 - 33,930 นายสมบรูณ์  ประจันทร ์
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กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 8 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จำนวน
สมาชิก 

จำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธาน 

1 
กองทุนหมู่บ้าน 16 พฤศจิกายน 

2544 
96 2,000,000 นายคำเลียง เขียวอ่อน 

2 

กลุ่มวิสาหกิจ
ปลูกหอม 

ข้าวหอมมะลิ
เพ่ิมศักยภาพ 

14 มกราคม 
2551 

60 - - 

3 กลุ่มสตรี - - 40,000 นางประยงค์ คำศรี 

4 
กลุ่มกองทุน
สงเคราะห์
หมู่บ้าน 

- - 20,000 - 

 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 9 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จำนวน
สมาชิก 

จำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธาน 

1 
กองทุนหมู่บ้าน 2 มิถุนายน 

2544 
83 1,000,000 นางคำหม่อน บุญถนอม 

2 กลุ่มปุ๋ย 2543 98  24,000 นางบรรพต  คำชาลี 
3 กลุ่มสตรี 2544 27  นางอนงค์  สืบเสน 
4 กลุ่มออมทรัพย์ 2544 83  นางคำหม่อน  บุญถนอม 

กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 10 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จำนวน
สมาชิก 

จำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธาน 

1 
กองทุนหมู่บ้าน กรกฎาคม 

2547 
69 1,0980,000 นายพยนต์  จันทร์แจ่ม 

2 กลุ่มผู้เลี้ยงโค มกราคม 2551 19 100,000 นายพยนต์  จันทร์แจ่ม 

3 
กลุ่มพัฒนาสตรี กรกฎาคม 

2544 
23 26,000 นางปราณี จันทร์แจ่ม 

 
6.8 แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว พริก  ข้าวโพด  
ปลูกหอมแดงและกระเทียม และทำสวนยางรวมทั้งปลูกพืชพักส่วนครัวส่งตลาดเช่านมะเขือเทศ ผักชี กะหล่ำ ฯลฯ
ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
  -ประชาชนในตำบลเมืองน้อยนับถือศาสนาพุทธ 100 %  และในพื้นที่ตำบลเมืองน้อยมี   
วัดจำนวน  7  แห่ง 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

   -บ้านเมืองน้อยหมู่ 1,7,8 ประเพณีที่สำคัญของชุมชน คือ ประเพณีออกพรรษา – เข้าพรรษา บุญ
ผ้าป่า บุญมหาชาติ    บุญบั้งไฟ และ ลอยกระทง 
     -บ้านโนนสวนหมู่ 2ประเพณีสำคัญ คือ บุญเดือนสาม วันสงกรานต์ บุญบั้งไฟ วันเข้าพรรษา และ วัน
ออกพรรษา 
    -บ้านหนองเทาหมู่ 3 ตามจารีตประเพณี ฮีดสิบสอง ครองสิบสี่ 
     -บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 4,๑๐ประเพณีที่สำคัญของชุมชน คือ วันผู้สูงอายุ (สงกรานต์) 
    - บ้านหนองมุขหมู่ 5 ประเพณีสำคัญของชุมชน คือ การบายศรีสู่ขวัญ , งานสมรส , งานขึ้นบ้านใหม่ , 
งานอุปสมบท 
     - บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 ประเพณีท่ีสำคัญ คือ บุญผ้าป่า บุญบั้งไฟ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา บุญ
มหาชาติ 
    - บ้านเมืองน้อยหมู่ 9 ประเพณีท่ีสำคัญของชุมชน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่ 
 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 1  ใช้ภาษีอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง พราหมณ์ บายศรีสู่ขวัญโดย นายปอน คำศรี 
เรื่อง สานบุ้งกี๋,แหโดย นายศุภชัย พิมพา อายุ  45 ปี 
-บ้านโนนสวนหมู่ 2 ใช้ภาษาอีสาน โดยมี 
เรื่อง พราหมณ์บายสีสู่ขวัญ โดย นายบุญ  ทองทวี อายุ 70 ปี, นายสุนทร ทองทวี อายุ 71 ปี ,นายสมจิตร ปอ้งเศร้า
อายุ 65 ปี และ นายเข้า  ทองทวี 
เรื่อง ทำเครื่องจักรสาน โดย นายคำแดง ทองทวี  อายุ 87 ปี  
เรื่อง เวทย์มนต์คาถา โดย นายจูม ป้องเศร้า อายุ 94 ปี  
-บ้านหนองเทาหมู่ 3,9 ใช้ภาษาอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง 
 เรื่อง บายศรีสู่ขวัญโดย นายบุญกว้าง  เหมือนมาตย์  อายุ 74 ปี,นายสมรส  สืบเสน  อายุ 71 ปี 
เรื่อง เครื่องจักรสาน โดย นายบุญฮู้  สืบเสน นายบุญมา ทองมาก อายุ 87 ปี 
เรื่อง หมอทรง โดย นายบุญมี  มะณี  
- บ้านหนองมุขหมู่ 5 ใช้ภาษาถิ่น ภาษาอีสาน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย  
นายทองสา  ทองทวี,นายสว่าง  ชราศรี เรื่อง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนายทองจันทร์   ภูพวก  
เรื่อง หัตถกรรมโดยนายจันทร์ จันทร์แจ่มและนายบุญเกื้อ ชารี   
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 ประชาชนใช้ภาษาอีสาน 
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 ประชาชนใช้ภาษาอีสานและมีภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เรื่องจักรสาน  โดยนายเป้ย  ผูกมั่น อายุ 89 ปี 
เรื่อง หัตถกรรม โดย นายคำสี บุญเสนอ อายุ 71 ปี 
เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน โดย นายบำรุง เขียวอ่อน อายุ 67 ปี  
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-บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 ภาษาท่ีใช้ภาษาอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง ศาสนพิธีโดย นายคำพันธ์  สรรพศรี 
เรื่อง จักรสาน โดย นายกล้าหาร  เอกศรี  
- บ้านหนองเทาหมู่ 9 ภาษาที่ใช้ภาษาอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง บายศรีสู่ขวัญโดย นายพรมมา  สืบเสน
เรื่อง เครื่องจักรสานโดย นายบุญฮู้  สืบเสน และเรื่อง หมอทรงโดย นายบุญมี  มะณี   

-บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 10 ภาษาท่ีใช้คือภาษาอีสาน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง ฤกษ์ พิธีต่างๆโดยนายมั่นจันทร์
แจ่มเรื่อง หมอยาพ้ืนบ้านโดยนายเนียม  สำราญ  ,เรื่อง ผู้นำพิธีกรรมทางศาสนาโดย นายสุพี พิมพ์ไชย ,เรื่อง ช่างทำ
เครื่องมือหากินโดยนายหมอน  เอกศิริ และเรื่อง เวทมนต์ คาถา โดย นายเขื่อง  สลักคำ 
 7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
- มีผลิตภัณฑ์ชุมชนคือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกแห้งเพ่ือทำพริกป่น 
- มีเครื่องจักรสารจากไม้ไผ่ 
- สินค้าหอมแดง/กระเทียม 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ  
 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  -  ฝาย              ๒    แห่ง 
  -  บ่อน้ำตื้น      ประมาณ            ๒๐๐  แห่ง 

  -  บ่อโยก         ประมาณ                    ๑๘   แห่ง 
 
 

แหล่งน้ำทางการเกษตร 

1.สระหนองบัว  บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 กว้าง  100 เมตร ยาว 150 เมตร ลกึ 3.50 เมตร 

2.สระน้ำหนองยาง บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 กว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก  3.50 เมตร 

3.สระน้ำห้วยคึ  บ้านโนนสวน หมู่ 2 กว้าง 50 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

4.ระน้ำหนองแหน บ้านหนองมุข หมู่ 5 กว้าง 80 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

5.สระน้ำหนองผือ บ้านหนองเทาหมู่ 9 กว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

6.สระน้ำหนองเขื่อนช้าง บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 เนื้อที่ 2 ไร่ 59 ตารางวา ลึก 3.50 เมตร 

7.สระน้ำหนองน้ำเต้า บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 4 เนื้อท่ี 5 ไร่ ลึก 4 เมตร  
8. ห้วยเทิน   บ้านหนองเทาหมู่ 3 เนื้อท่ี 8 ไร่ลึก 4 เมตร 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้(หรือน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค) 
แหล่งน้ำกินน้ำใช้เพ่ือการอุปโภคบริการโภคในพื้นที่ตำบลเมืองน้อยใช้จากระบบประปาหมู่บ้านแบบขุดเจาะ 

 

8.2 ป่าไม ้

   พื้นที่ป่าไม้ในตำบลเมืองน้อย มีพื้นทีป่่าดงหนองกระเตาเป็นป่าธรรมชาติ ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 
บ้านโนนสวน ประกอบด้วย ป่าสาธารณะบ้านไทยน้อย  ป่าสาธารณะดงหนองแดง ป่าดอนปู่ตา สระกักเก็บน้ำหนองสระ
พัง และสระกักเก็บน้ำและคลองรอบป่าดงหนองแดง 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
  8.3 ภูเขา 

    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยพ้ืนที่เขตไม่มีภูเขาพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม 

8.4 ทรัพยากรธรราชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีพ้ืนที่ทรัพย์กรธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน มี
แหล่งน้ำคือ หนองบัว   และ หนองยางทางทิศเหนือมีที่สาธารณะประมาณ 7 ไร่  และลำห้วยคึ  
และสระกักเก็บน้ำหนองสระพัง พร้อมสระกักเก็บน้ำและคลองรอบป่าดงหนองแดง ,ลำห้วยเทิน                9. อื่นๆ               
- 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 
 
   สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาที่ สูงขึ้นตาม 
ลำดับ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติ จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยเป็น อย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลักษณะโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ จะต้องเผชิญและผสมผสานกับ
ปัจจัยภายนอก และก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ เพื่อ เตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยน อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถ รับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม ดังนั้น ประเทศไทยจึง 
กำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วย
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุก ภาคส่วน และนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้น หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้ง ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะ
ทำให้ ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญใน เวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และคนไทย ในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 
วิสัยทัศน ์ 
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ  
   1. ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกประเทศในด้านสังคม  
    เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   2. ประเทศไทยมีความมั่นคั่งทางด้านเศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถพัฒนาอย่าง  
   ต่อเนื่อง และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
    3. ประเทศไทยมีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย 
   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดำรงอยู่อย่าง มั่นคง  
   เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุก 
   พ้ืนที ่และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ าลดลงใน 
   ทุกมิต ิประเทศไทยมี บทบาทสำคญัในภูมิภาคและโลก 
 
 
 
 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ 
สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามรถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย
ที่กำหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 
ประการไดแ้ก่ 
1. “ต่อยอดอตีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
2. “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของปะทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
3. “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”  ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองต่อความร้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอด อดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ 
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคุมไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้น
ของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อยมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย
คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
   มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดังเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดทำเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้าแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประฃากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 



๒๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป
อย่างแท้จริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของบประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนร่วม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่
ในการกำกับหรือในการให้บริการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานในมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลาดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกับปลูกฝั่งค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุกจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 
 
 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
    ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ประเทศ ไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก ภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต ภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การ พัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  
   (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
   (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
   (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้ การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับ
การกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ ไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้
สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนำไปสู่ การบรรลุ วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12 
 
 



๒๔ 

 

 
วิสัยทัศน์ 
 
 “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
 
 
เป้าหมาย 
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
   2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
   3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
   4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
       มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  
   5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ เพ่ิมความ 
       เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  
   6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจ 
    และมีส่วนร่วมจากประชาชน  
 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
(3) ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึง ผลกระทบต่อสุขภาพ  
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย  
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 ที่ม ีรายได้ตำ่สุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
และมี อาชีพ  
(2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก ตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มี สิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการ พัฒนา ดังนี้ 
 - การพัฒนาด้านการคลัง  
- การพัฒนาภาคการเงิน  



๒๕ 

 

- การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ  
- เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ 
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ ภาคการผลิตและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
- การพัฒนาภาคการเกษตร  
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว  
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิด ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(3) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ  
(6) บริการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก แก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 .ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงแห่งชาติ 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหาร และ
ภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(4) การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทาง
ทะเล  
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคง กับ แผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มี
ขนาดที ่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ  
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
(5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลง 
ระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 .ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง  
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง  
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน  
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ  
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ  
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน  
(5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  
(6) การพัฒนาระบบน้ำประปา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเข้าสังคม  
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัว อย่างทั่วถึง 
- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า สูง  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความ ยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ  
- ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  
(2) การพัฒนาเมือง  
- แนวทางการพัฒนาหลัก  
- แนวทางการพัฒนาเมืองสำคัญ  
(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
- พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
- พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 .ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
โดยมีกรอบแนวทางพัฒนาดังนี้ 
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ สำหรับสินค้าและบริการของ
ไทย  
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และ โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้
แผนงาน GMS, ACMECS,IMT – GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค อาเซียน เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์  
(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค  
(4) ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
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(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค และ ภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่ สร้างสรรค ์ 
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้าง ความมั่นคง  
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน การต่างประเทศ  
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
 
 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง
ซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ(malnutrition) แต่มีความพร้อมด้านสถาน
บันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่งคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติมโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและสวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้
ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
โครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและ
ข้อตกลงกับประเทศเพ่ือบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรม
การพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆของ
ประเทศได้ในระยะยาว 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น 
                    “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของบภาค 
   2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว 
และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
  3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
  4. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมีบทบาท
สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   1.พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง 
   2.สัดส่วนคนจนลดลง 
  3.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
   4. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 
   5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลี่ยมล้ำ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงบูรณาการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
    
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) 
พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  
1. ข้อมูลพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ดังนี้ 
-จังหวัดอุบลราชธานี 
- จังหวัดศรีสะเกษ 
- จังหวัดอำนาจเจริญ 
- จังหวัดยโสธร  
มีขนาดพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้น 31,907.74 ตร.กม. หรือ 19,942,336 ไร่ คิดเป็นร้อย 18.89 ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 6.2 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีอาณาเขตติต่อกับต่างประเทศระยะทางรวม 601 กม. 
ดังนี้ 
 1. จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว  
               ระยะทาง 361 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ระยะทาง 67 กม. 
  2. จังหวัดอำนาจเจริญ  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ระยะ 
               ทาง 38 กม. 
  3. จังหวัดศรีสะเกษ  มีอาณาเขตติดต่อประเทศกัมพูชา ระยะทาง 135 กม. 
  4. จังหวัดยโสธร  ไม่มีอาณาเขตติดประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม 
 

วิสัยทัศน์  
                                   “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า  
                                           การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”  
 

 

 

 



๒๙ 

 

เป้าประสงค์รวม  
   1. พัฒนาอุตสาหกรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
   2. พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยกระดับมูลค่าและคุณค่าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
   4. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
   5. เพิ่มทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษาและฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
  7. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้าน 
              ความมั่นคง 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมาย 5 ปี รวมร้อยละ 23 

3. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี 

4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย ร้อยละ 80 ต่อปี 

5. ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 ต่อปี 

6. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของกานใช้พลังงานทดแทน เป้าหมาย ร้อย 1 ต่อปี 

7. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ป้องกันและมีสภาพคงอยู่อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย ร้อยละ 0.20 ต่อปี 

8. ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง เป้าหมาย ร้อยละ 0 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
ประเด็นพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  1. ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯให้ได้ปริมาณและมาตรฐาน เกษตร
อินทรีย์ 
  2. แปรรูปและแปรสภาพสินค้าเกษตร และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม 
   3. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสิ้นค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 
   4. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
   5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
   6. การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณราการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีความหลากหลาย 
    8. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
   9. บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
   10. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 



๓๐ 

 

 
ประเด็นพัฒนาที่  2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
กลยุทธ์ 
   1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
   2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี 
   3. การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ 
   4.การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแต่ประชาชน 
ประเด็นพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป้ฯมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ ฟื้นฟูปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
   2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
   3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียในพื้นที่และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
   4. ส่งเสริมผลิตทางการเกษตรที่เป็นเมตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 
ประเด็นพัฒนาที่ 4 การสเริมสร้างความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
     1. ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในพื้นท่ี 
   2. กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และการสอดส่งดูแลความเรียบร้อยตามพ้ืนที่ชายแดน 
   3. บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดปัญหายาเสพติด 
   4. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเชิงบูรณาการ 
 แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564(ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564) จังหวัดศรีสะเกษ 
วิสัยทัศน์ 
    “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2.  ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครบวงจรและ
ส่งเสริมเมืองกีฬา(sport city) 
   3. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4. สร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานทางเลือก 
   5. เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม ทั้งนี้โดยการบริหารจัดการภาครัฐโดยยืดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
   เพ่ือสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ควบคู่ปับการพัฒนาด้านสังคม ความ
เป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 
ประเด็นการพัฒนา 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน 



๓๑ 

 

วัตถุประสงค์การพัฒนาของจังหวัด 
   1. พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค่าทางการเกษตรของจังหวัด(การปศุสัตว์,การประมง,เกษตร 
อุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็นตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร 

   2. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างและบุคลากรด้านกีฬา
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
   3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขนมธรรมเนียมวัฒนธรรม  ประเพณี 
   4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก 
  5. เสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและลดความ
เลื่อมล้ำทางสังคม    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข โดยองค์รวมที่ดีข้ึน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ 
   - พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์การค้าชายแดน 
   เป้าประสงค์ 
   - ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้าและการลงทุนชายแดนเปิดประตู่สู่อาเซียน 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
   เป้าประสงค์ 
   - พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับได้มาตรฐานและมีส่วนร่วม 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร 
   เป้าประสงค์ 
   - พัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ ก้าวทันเทคโนโยลี 

       
 

วิสัยทัศน์ 
“ศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ สู่เมืองท่องเที่ยวและกีฬา สร้างคุณค่าด้วยเกษตรปลอดภัย  

ใส่ใจทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม” 
พันธกิจ 
   1. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
   2. พัฒนา ส่งเสริม ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาครบวงจร 
   3. ยกระดับผลผลิตสินค้า การเกษตรปลอดภัย 
   4. ยกระดับผลผลิต อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(พ.ศ.2566-2570) 
 



๓๒ 

 

เป้าประสงค์ 
   - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจ และสังคมเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
   1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ 
    2. ส่งเสริมสุขภาวะ 
   3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4. สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร 
แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาในท้องถิ่น 
   2. พัฒนาและสิ่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
   3. พัฒนาสินค้า OTOP / สินค้าประจำถิ่น ที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   2. เพิ่มช่องทางในการจำหน่วยผลผลิตทางการเกษตรให้หลากหลาย 
   3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    2. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วม 
    3. ส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    4. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
    2. พัฒนาแหล่งน้ำ 
    3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 



๓๓ 

 

 
 

“พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ  สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม 
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยมี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 
           5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.  เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไ้ดม้าตรฐาน  ครอบคลุมมีเพียงพอกบั 

     ความต้องการของประชาชน 
    ๒.  พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำ และภาชนะกักเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.  การวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   - เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
   -ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและพ่ึงตนเองได้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 
   -ประชาชนได้รับการศึกษาท่ัวถึงและมีคุณธรรมจริยธรรมตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและ 
           รว่มอนุรักษ์ไว้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้รับการบำรุงดูและรักษาอยู่คู่ชุมชน 
 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร 
   -ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารและมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของ อบต.โดยการ 
            บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 

2.3  เป้าประสงค์ 



๓๔ 

 

 
     
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
    1.  จำนวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

2.  ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง 
3.  ประชาชนมีระบบน้ำประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
1.  ประชาชนในพื้นท่ีมีการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงขึ้น 

   2.  ประชาชนในพื้นท่ีมีศักยภาพท่ีเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น 
 -  ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ 
 - ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ร้อยละของประชาชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 - ร้อยละของประชาชนที่มีการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 -  ร้อยละครัวเรือนที่มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์ 
 - ร้อยละของประชาชนทีรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 - ร้อยละของป่าไม้ในชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 
 -  ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ 
 - ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการบำรุงรักษา 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 - ร้อยละของพนักงานที่มีความสุขในการทํางาน  
 - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของ อบต. 
 - รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.  จำนวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 
2.  ประชาชนทุกครัวเรือนมรีะบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง 
3.  ประชาชนมีระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บรโิภคที่มมีาตรฐานและคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงขึ้น 
   2.  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีศักยภาพที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
    - ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดช้ึีน 
 -  ร้อยละของเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการที่ไดร้ับการช่วยเหลือ 
 - ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 - ร้อยละของประชาชนท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
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2.4  ตัวชี้วัด   



๓๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 
   - ร้อยละของประชาชนท่ีมีการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
 -  ร้อยละครัวเรือนที่มีการปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมเห็นคณุค่าศลิปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์ 
 - ร้อยละของประชาชนทีรักษาศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ร้อยละของป่าไม้ในชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 
 -  ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดมลพิษ 
 - ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาตทิี่ได้รับการบำรุงรักษา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร 

- ร้อยละของพนักงานท่ีมีความสุขในการทํางาน  
 - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของอบต. 
 - ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา 
 
 
 
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
     ๑.๑ พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำ  สะพาน 
     ๑.๒ พัฒนาระบบแหล่งน้ำ,ประปา 
     ๑.๓ พัฒนาระบบจราจร 
     ๑.๔ พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่าง ๆ 
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
     ๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จำหน่วยสินค้า 
     ๒.พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า 
        ทางการเกษตร 
     ๓.พัฒนาด้านส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
     ๔.พัฒนาการสนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ 
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 3 
     ๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
     ๒.พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน 
     ๓.พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชน 
     ๔.พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
     ๑.พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
     ๒.พัฒนาด้านภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  
กลยุทธ์ในยทุธศาสตร์ที่ 5 
     ๑.พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 
 กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 6 
     ๑.พัฒนาด้านองค์กรสู่ความเป็นเลิศ         
     ๒.พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     ๓. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ 
     ๔.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.6 กลุยทธ ์
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๓๖ 

 

 
 
 

 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยกำหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 
ยุทธศาสตร์ และ 19กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๑.๑ พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำ  สะพาน 
     ๑.๒ พัฒนาระบบแหล่งน้ำ,ประปา 
     ๑.๓ พัฒนาระบบจราจร 
     ๑.๔ พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จำหน่วยสินค้า 
     ๒.พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป 
        สินค้าทางการเกษตร 
     ๓.พัฒนาด้านส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
     ๔.พัฒนาการสนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
     ๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
     ๒.พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน 
     ๓.พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชน 
     ๔.พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 
     ๑.พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
     ๒.พัฒนาด้านภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร 
     ๑.พัฒนาด้านองค์กรสู่ความเป็นเลิศ         
     ๒.พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     ๓. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ 
     ๔.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมและด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริการสว่นตำบลเมืองน้อยใน

ภาพรวม  พ.ศ.2566-2570 
(1)ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

(1.1)ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ความมั่นคง 

(1.2)ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขัน 

(1.3)ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาและการเสรมิสร้าง

ศักยภาพคน 

(1.4)ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสรา้งโอกาสและ

ความเสมอภาคทาง

สังคม 

(1.5)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ

สรา้งการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

(1.6)ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการภาครัฐ 

(2)แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

(2.1)ยุทธศาสตร์

ที่ 1 การ

เสรมิสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ

มนุษย ์

(2.2)ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ

เสรมิสร้างความเป็นธรรมและ

ความเหลี่ยมล้ำทางสังคม 

(2.3)ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

สรา้งความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

(2.4)ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

(2.5)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างความมั่นคงแหง่ชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่คัง่และยั่งยืน 

(2.6)ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร

จัดการในภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจรติ ประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(2.7)ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานและระบบ 

โลจิสติกส ์

(2.8)ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนา

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลย ีวิจัย และ

นวัตกรรม 

(2.9)ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ

พัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่

เศรษฐกิจ 

(2.10)ยุทธศาสตร์ที่ 10 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

(3)แผนพัฒนา

ภาค 

(3.1)ยุทธศาสตร์ที่ 1 บรหิาร

จัดการน้ำให้เพียงพอต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวติอย่างย่ังยืน 

(3.2)ยุทธศาสตร์ที่ 2 

แก้ปญัหาความยากจนและ

พัฒนาคุณภาพชีวติผู้มี

รายไดน้้อยเพื่อลดความ

เหลี่ยมล้ำทางสังคม 

(3.3)ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้ง

ความเขม้แข็งของฐานเศรษฐกิจ

ภายในควบคุมกับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

(3.4)ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงบูรณาการ 

(3.5)ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้

โอกาสจากการพัฒนา

โครงข่ายที่เช่ือมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลาง

และพื้นที่ระเบยีบเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก(EEC)เพื่อ

พัฒนาเมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 

(3.6)ยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาความร่วมมือและ

ให้ประโยชน์จากข้อตกลง

กับประเทศเพื่อนบา้นใน

การสร้างความเขม้แข็ง

ทางเศรษฐกจิตามแนว

ชายแดนและแนวระเบยีบ

เศรษฐกิจ 
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(4)แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด 

(4.1)ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

การส่งเสรมิเกษตรอนิทรีย์ 

การค้าการลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 

(4.2)ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สรา้งโอกาส และความเสมอภาค

ทางสังคม 

(4.3)ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสรา้ง

การเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรต่อ

ส่งคมสิ่งแวดล้อม 

(4.4)ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสรมิสร้าง

ความมั่นคง 

(5)แผนพัฒนา

จังหวัดศรีสะเกษ 

(5.1)ประเด็นการพัฒนา

ที่ 1 ยกระดับสินค้า

เกษตรสู่มาตรฐานอย่าง

ครบลวงจร 

(5.2)ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

ส่งเสรมิขีดความสามารถด้าน

การท่องเที่ยวและกีฬาสูค่วาม

เป็นเลศ 

(5.3)ประเด็นการพัฒนาที่ 

3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่

คุณภาพชีวติประชาชนใน

ทุกมิต ิ

(5.4)ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และพัฒนาจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

(5.5)ประเด็นการพัฒนาที่ 5 

เสริมสร้างความมั่งคงและการคา้

ชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน 

(6) ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

(6)ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ 1 ยกกระดับคุณภาพ

ชีวติให้เป็นสังคมทีน่่าอยู่ 

(6.2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 

2 พัฒนา ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร 

(6.3)ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาที่ 3 ยกระดับ

คุณภาพสินค้าการเกษตร

ให้เป็นเกษตร

ปลอดภยั 

(6.4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 

พัฒนา ส่งเสรมิ อนุรักษ์ แปละฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน 

(6.5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 

พัฒนาและยกระดับโครงสรา้งพืน้ฐาน

ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมติ ิ

(7)ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ 

อบต.เมืองน้อย 

(7)ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(7)ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

(7)ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

พัฒนาด้านสงัคมและการ

สาธารณสุข 

(7)ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนา

ด้านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

(7)ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

(7)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 

6 การพัฒนาด้านการ

บรหิารจัดการองคก์ร 

                        กลยุทธ์ 

1.พัฒนาการกอ่สร้าง/บรูณะปรับปรงุ

ถนน ระบบระบายน้ำ สะพาน 

2.พัฒนาระบบแหล่งน้ำ,ประปา 

3. พัฒนาระบบจราจร 

4. พัฒนาการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ

เพ่ือการเกษตรและบำรุงรักษาไฟฟ้าสา

ธารณตามจุดต่างๆ 

                  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงที่จำหน่ายสินค้า 

2.พัฒนาส่งเสริมศักยภาพขีดความสามารถ

ในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรอินทรีย์

และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

3. พัฒนาด้านส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ

ของครัวเรือและกลุ่มอาชีพ 

4.พัฒนาการสนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ 

                     กลยุทธ์ 

1. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

2. พัฒนาด้านความปลอดภัยในชุมชน 

3. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

ด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

ในชุมชน 

4. พัฒนาการส่งเสริมความเขม้แข็ง

ของชุมชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

              กลยุทธ์ 

1. พัฒนาด้านการศึกษาและ

การกีฬา 

2. พัฒนาด้านภูมิปัญญา 

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

     กลยุทธ์ 

1. พัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

              กลยุทธ์ 

1. พัฒนาด้านองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

2. พัฒนาขดีความสามารถการทำงานของ

บุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

3.พัฒนาระบบขอ้มูลข่าวสาร/สารสนเทศ 

4.พัฒนาส่งเสริมประชาธปิไตยและกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น 
สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  

เพ่ือให้การดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามรถดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความครอบคลุมรอบด้าน  สามารถแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในตำบลเมืองน้อยโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ปัญหาการคมนาคมขนส่งไม่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเท่าที่ควร 
๒. ปัญหาเรื่องการสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ไฟฟ้าและการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ยังไม่เพียงพอ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
๑. ประชาชนขาดอาชีพเสริมและมีรายได้น้อย 
๒. ปัญหาการว่างงานในชุมชน 
๓. ปัญหาเรื่องการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาอาชีพ เช่น ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๔. ราคาผลผลิตตกต่ำและสินค้าการเกษตรล้นตลาด 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
๑.  ปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
๒. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  3    ปัญหาเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ , ผู้พิการ , คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ยังไม่ทั่วถึง 
  4    ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล 

5    ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติและการบรรเทาสาธารณภัย 
6.-    ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๑. ปัญหาเรื่องการสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น อุปกรณ์ทางการศึกษา 
๒. ปัญหาเรื่องประชาชนในชุมชนขาดโอกาสทางการศึกษา 
๓. ปัญหาเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
๑. ปัญหาการจัดการแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
๒. ปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
๓. ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ปัญหาการจัดระเบียบชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
๑. ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ปัญหาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทั่วไปยังไม่ทั่วถึง 



๔๑ 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง ( Strength – S ) 
๑. ผู้นำชุมชนมีศักยภาพในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ส่งผลในราษฎร

ในตำบลเมืองน้อยมีความรักสามัคคีเป็นพ่ีน้องกันทั้งตำบล 
๒. มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงและมีถนนเชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดตัดผ่าน 
๓. มีจำนวนหมู่บ้านใกล้กันและมีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
๔. พ้ืนที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวอำเภอการติดต่อราชการสะดวก 
๕. ประชาชนทำการเกษตร(หอมแดง กระเทียม ,พริกและข้าวโพด) จำนวนมาก 
จุดอ่อน ( Weak – W ) 
๑. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๒. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีในด้านการจัดมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวและควบคุม        

อุปสงค(์ Deamand) อุปทาน( Supply) ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
๓. สินค้าบางอย่างไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากขาดความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
๔. ธุรกิจระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแข่งขันในตลาดการค้าเสรี ได้รับผลกระทบจากการค้าส่วนกลาง 
๕. ราคาของสินค้าการเกษตร เช่น หอมแดง กระเทียม, พริกและข้าวโพดไม่มีราคา 
๖. ตลาดกลางที่รับซื้อสินค้าการเกษตรไม่มี 
๗. ไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร 
โอกาส ( Opportunity – O ) 
๑. อบต.ให้ความสำคัญในการพัฒนาสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามนโยบายรัฐบาล 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการให้บริการ Internet ตำบลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมีคุณภาพ

เท่าเทียมกันและทั่วถึง 
๔. แนวโน้มการท่องเที่ยวปัจจุบันเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ 
๕. อบต. สนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มี  รถขยะ ถังขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
ข้อจำกัด ( Threat – T ) 
๑. อบต.มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนา โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณ

จำนวนมากดังนั้นทำให้กระทบต่อการพัฒนาด้านอ่ืน  
๒. การจัดเก็บภาษีของ อบตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
๓. อบต.เมืองน้อย ไม่มีการพัฒนาด้านการตลาด แหล่งตลาด แข็งขันกับชุนชนเมืองมีข้อจำกัด 
๔. ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการดูแลบำรุงรักษา 
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยมิได้มีเพียงหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต   พัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  วัตถุประสงค์หลักก็คือ  ต้องการให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี   โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ



๔๒ 

 

ปฏิบัติงาน  เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีให้ได้มากท่ีสุด  การจัดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย       ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย    ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ    และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต   โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด     อำเภอ  
และ แผนชุมชนของตำบลเมืองน้อย 
 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
    สภาพปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ  จากแผน
ชุมชนโดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  และข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐานระดับตำบลเมืองน้อยหรือ  ข้อมูล 
จปฐ. ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ สภาพปัญหา แบ่งออกเป็น 

๑. ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                        - เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนการสัญจรค่อนข้างลำบาก 
                        - งบประมาณในการก่อสร้างจำกัด ทำให้ถนนมีไม่เพียงพอ 
                        - ประชาชนมีไฟฟ้าเกษตรใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
                        - ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
                        - โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
ความต้องการ 
- ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณธะภายในหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ 
- ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรเพ่ือให้ราษฎรสามารถใช้ในการทำการเกษตรให้ทั่วถึง 
- จัดหาโทรศัพท์สาธารณะให้มีใช้ครบทุกหมู่บ้าน 
- จัดหาซ่อมแซม บำรุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
 - ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
 -ขาดการจัดการและการวางแผนการผลิต ทำให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาด 
ส่งผลให้ราคาตกต่ำ 
- ต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ในราคาต่ำ 
- ขาดแหล่งเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิต 
- ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
- ขาดการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งอาชีพเสริมรายได้หลังการเก็บเก่ียว 
- อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
 - รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

ความต้องการ 
- หาตลาดรองรับสินค้าการเกษตรที่ออกจำหน่ายและมีการกำหนดราคากลาง 
- จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนภายหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
- จัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกร 
- จัดฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ 
- ช่วยแก้ไขปัญหาตามประเด็นปัญหาแต่ละปัญหา เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดี 



๔๓ 

 

 

๓.ปัญหาด้านสังคม 
                        - ความรว่มมือของคนในชุมชน 
                        - การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
                        - การเล่นการพนัน 
                        - สุขภาพอนามัยของประชาชนไม่แข็งแรง 
                        - การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
                        - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดต่อ 
                          และการกำจัดพาหนะนำโรค 
                        - การรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหารและบ้านเรือน 
                        - การเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
                        - การให้บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
                        - ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา 
                        - ขาดการส่งเสริมด้านการออกกำลังกายและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
                       - ขาดการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
                        - ขาดการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                        - ขาดการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                        - ขาดความร่วมมือของประชาชนในการทำกิจกรรมทางศาสนา 

ความต้องการ 
- ประชาชนในชุมชนเกิดความรักและให้ความร่วมมือในการพัฒนาตำบลเมืองน้อย 
- ผู้ด้วยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการ 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและปราศจากปัญหาทางสังคม        
- การทำกิจกรรทางศาสนาของชุมชนได้รับความร่วมมือ 
- ประชาชนในตำบลเมืองน้อยมีคุณธรรมจริยธรรม 
- มีการส่งเสริมการออกกำลังกายและมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อความต้องการและสถานที่ออกกำลังกาย 
- จัดหาสถานที่พักผ่อนหรือสวนสาธารณะประจำตำบล 

  ๔. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                        - ขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพของดินที่ใช้ทำการเกษตร 
                        - ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ 
                        - การทำลายป่าไม้ 
                        - การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
                        - ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการกำจัดขยะ 
ความต้องการ 
- ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
- มีรถเก็บขยะสำหรับเก็บขยะในชุมชน 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ทุกหมู่บ้านมีการไถกลบตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพดิน  
- จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าไม้ทดแทนส่วนที่ถูกทำลายทุกวันสำคัญ 
- ขุดคลองรอบที่สาธารณะเพ่ือป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
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๕. ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ 
                        - ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ 
                        - ขาดความร่วมมือจากประชาชน 
                        - ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร 
                       - ขาดวัสด ุครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
ความต้องการ 
- จดัหางบประมาณในการดำเนินงาน 
- จัดอบรมหรือทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องบทบาดหน้าที่ของ อบต. 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและพร้อมทันสมัยต่อความต้องการใช้งาน 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเรียนเพิ่มเกี่ยวกับภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ อาเซียน 

 ๖.. ปัญหาด้านชลประทานและแหล่งน้ำ 
                        - ระบบการให้บริการน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                        - น้ำประปาไม่สะอาด 
                        - ขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค 
                  - แหล่งน้ำตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ให้เพียงพอ 
                        - ขาดระบบชลประทาน ฤดูแล้งพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย 
                        - ทางระบายน้ำไม่สะดวก ทำให้ในฤดูฝนน้ำท่วมขังในบางพ้ืนที่ 
ความต้องการ 
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและปรับปรุงน้ำประปาให้สะอาด 
- ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขินให้สามารถรองรับน้ำไว้ทำการเกษตรหลังฤดูฝน 
- ปรับปรุงระบบทางระบายน้ำให้ไหลสะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขังในบางพ้ืนที่ 

๗. ปัญหาด้านการเกษตร 
                        - ผลผลิตทางการเกษตรต่ำ 
                        - ต้นทนุทางการผลิตสูง 
                        - ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
ความต้องการ 
- ราคาของสินค้าการเกษตรต้องอยู่ได้ ทำได้และสามารถดำเนินการทำการเกษตรต่อไปได้ 
-  ลดต้นทุนในการทำการเกษตรลง 
- มีตลาดกลางประจำตำบล 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

    ภายหลังมีการออกพระราชบัญญัติปรับปรุงระบบราชการทำให้หน่วยงานราชการต่างๆ  มีภารกิจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จะจัดสรรเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมข้ึน  การดำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนนก็คงจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น 
    ผลวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  Sowt  Analysis 

จุดแข็ง 
๑.  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบสูงและมีถนนเชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดตัดผ่าน 
๒. มีจำนวนบ้านไม่มากและมีระยะทางเชื่อมติดต่อกันไม่ห่างไกล 
๓. พื้นที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากอำเภอ 
 จุดอ่อน 
๑. อยู่ใกล้แม่น้ำและลำห้วย  หลายสายในช่วงฤดูฝนของทุกปีจึงทำให้เกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่จนทำให้ถนนได้รับความ
เสียหาย 
2.  บางหมู่บ้านมีประชากรอยู่หนาแน่น  และมีถนนภายในหมู่บ้านแคบ 
 โอกาส 
1.  ได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากการจัดเก็บรายได้เอง  และรัฐบาลจัดสรรให้ตาม  พ.ร.บ.  กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯ 
 ข้อจำกัด 
1.  งบประมาณมีไม่เพียงพอในการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน 
2.  ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการดูแลบำรุงรักษา 
   ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1.  ปัญหาการว่างงาน 
2.  ปัญหาภัยธรรมชาต ิ
3.  ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ 
4.  ปัญหาขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
5.  ปัญหาต้นทุนในการผลิตสูง 
6.  ปัญหาขาดที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง 
7.  ปัญหาขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
 ความต้องการ 
-  ให้ช่วยแก้ไขปัญหาตามประเด็นปัญหาแต่ละปัญหาเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่ตาม  พ.ร.บ.  ปรับปรุงระบบราชการ  รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหารวดเร็วขึ้น  รวมทั้งรัฐบาลได้มีนโยบาย
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เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนไว้หลายแนวทางคงจะทำให้ประชาชนพ้นจากความยากจน  และสามารถพึงพา
ตนเองได้ 
    ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 
1.  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำไหลผ่านและมีลำห้วยหลายแห่งในพ้ืนที่ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์
ธัญญาหาร 
2.  การคมนาคมเชื่อมระหว่างกับอำเภอและจังหวัดไม่ห่างไกล 
3.  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำตลอดปี 
จุดอ่อน 
1.  ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากและไม่มีคุณภาพ 
2.  หลังฤดูการเก็บเก่ียวราษฎรไม่มีอาชีพเสริมรายได้ 
3.  การทำการเกษตรของราษฎรแตกต่างจากในอดีตโดยหันมาใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชจำนวนมาก 
โอกาส 
1.  รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเน้นที่ราษฎรระดับรากหญ้า 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้เน้นเรื่องการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ 
3.  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นตาม  พ.ร.บ.  กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจฯ 
ข้อจำกัด 
1.  ประชาชนยังขาดทักษะในการบริหารจัดการและการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
2.  ผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวนมากและผลผลิตมีราคาตกต่ำ 
3.  ประสบปัญหาจากอุทกภัย 
    ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่  เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
ปัญหาด้านสังคม 
1.  ปัญหาผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อเอดส์และคนพิการได้รับสวัสดิ์การไม่ทั่วถึง 
2.  ปัญหาประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  ปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่นหรือหย่าร้าง 
4.  ปัญหายาเสพติด 
5.  ปัญหาเยาวชนก่อเหตุทะเลาวิวาท  และก่อเหตุรำคาญในหมู่บ้าน 
ความต้องการ 
1.  ให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิ์การ 
2.  มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและปราศจากปัญหาทางสังคม 
 
การคาดการณ์และแนวโน้มในอนาคต 
-  รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจังและส่วนราชการต่างๆ  ได้เข้ามามี 
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  กับชุมชนและช่วยเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็งเม่ือชุมชนมีความเข็มแข็งแล้วปัญหา
ทางสังคมก็คงจะหมดไป 
    ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 



๔๗ 

 

จุดแข็ง 
1.  ทุกหมู่บ้านมีสถาบันทางศาสนาและการศึกษา 
2.  มีจุดตรวจประจำตำบล 
3.  รัฐบาลกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยทำให้ท้องถิ่นมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดอ่อน 
1.  ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  ในการแก้ไขปัญหา 
2. หน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามเป็นฝ่ายตั้งรับ 
3.  ชุมชนอ่อนแอ  ไร้ระเบียบ  ประชาชนมีปัญหาและความต้องการมาก 
โอกาส 
1.  รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นตาม  พ.ร.บ.  กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจฯ 
3.  มีการแบ่งการปกครองในหมู่บ้านเป็นคุ้มต่าง  ๆ  ออกระเบียบหมู่บ้านและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดทุกหมู่บ้าน 
 
 
ข้อจำกัด 
1.  งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
2.  สื่อและเทคโนโลยีต่าง  ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
3.  พ้ืนที่และประชากรจำนวนมากเมื่อเทียบกับอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ 
    ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 
ปัญหาด้านสาธารณสุข 
1.  ปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่ตาม  พ.ร.บ.  ปรับปรุงระบบราชการรวมทั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  การช่วยเหลือประชาชนคงจะรวดเร็วยิ่งขึ้นและสร้างความพ่ึง
พอใจให้แก่ประชาชน 
    ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 
1.  ในพ้ืนที่มีสถานที่บริการด้านสาธารณสุข  จำนวน  2  แห่ง 
2.  มีการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน 
3.  มีสนามกีฬาเพียงพอต่อการออกกำลังกาย 
จุดอ่อน 
1.  เจ้าหน้าที่บริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
2.  ประชาชนขาดจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
3.  มีการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการทำการเกษตรกรรม 
 



๔๘ 

 

 
โอกาส 
1.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ  คุ้มครองผู้บริโภคและขยายความคุ้มครองการประกันสังคม 
2.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขมีช่องทางเพ่ิมข้ึน 
3.  มีการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับสุขภาพ 
4.  การปฏิรูประบบราชการทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดีขึ้น 
ข้อจำกัด 
1.  งบประมาณไม่เพียงพอ 
2.  ผลกระทบจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3.  ผลกระทบด้านสุขภาพจากสื่อไร้พรมแดน 
4.  ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศยังไม่พ้ืนตัว 
   ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  ปัญหาขาดสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการศึกษา 
2.  ปัญหาไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือมีแต่จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ 
3.  ปัญหาเด็กเล็กจบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้รับการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมด้านอาชีพ 
4.  ปัญหาขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความต้องการ 
1.  ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากภาครัฐอย่างเสมอภาค 
2.  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  รัฐบาลได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณให้เพ่ิมข้ึนตาม  พ.ร.บ.  กำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ  ก็คงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการส่งเสริมอนุรักษ์  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
     ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 
1.  มีสถาบันทางการศึกษาและศาสนาทุกหมู่บ้าน 
2.  ครู/อาจารย์มีคุณภาพ  จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
3.  สถานศึกษาส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  จุดอ่อน 
1.  สื่อ  วัสด ุ อุปกรณ์  ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
2.  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ 
3.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการเข้ามากำหนดนโยบายวางแผนการศึกษาน้อย 
โอกาส 
1.  ความเจริญ  ความก้าวหน้า  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
2.  ชุมชนมีการสืบสาน  อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน  ทำให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่นส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้ส่งบุตรศึกษาต่อ 
4.  นโยบายในการกระจายอำนาจทำให้ครูผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
 



๔๙ 

 

ข้อจำกัด 
1.  สถาบันครอบครัวมีปัญหาทางด้านด้านเศรษฐกิจส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
2.  งบประมาณไม่เพียงพอ 
3.  นโยบายภาครัฐเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้การพิจารณาการศึกษาไม่ต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ 
     ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหาพ้ืนที่  เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
1.  น้ำเพื่อทำการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.  ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำท่วม 
ความต้องการ 
1.  มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพียงพอตลอดปี 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่ตาม  พ.ร.บ.  ปรับปรุงระบบราชการรวมทั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  การช่วยเหลือประชาชนคงจะรวดเร็วยิ่งขึ้น  และสร้างความพ่ึง
พอใจให้แก่ประชาชน 
     ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 
1.  มีแม่น้ำไหลผ่านและมีลำห้วยหลายแห่งในพ้ืนที่ 
2.  มีอาสาสมัครอนุรักษ์แหล่งน้ำระดับหมู่บ้านและตำบล 
จุดอ่อน 
1.  สภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ 
2.  เกษตรกรใช้น้ำเพ่ือการเกษตรจำนวนมาก 
โอกาส 
-  ส่วนราชการที่มีอยู่เดิมและส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ตาม  พ.ร.บ.  ปรับปรุงระบบราชการ  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาคงรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ข้อจำกัด 
1.  งบประมาณไม่เพียงพอ 
2.  ปัญหาน้ำท่วม 
    ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  ปัญหาขยะมูลฝอย 
2.  ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการตั้งโรงสี 
3.  ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกร 
4.  ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพและสารเคมีตกค้าง 
ความต้องการ 

1. มีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดี 
 
 



๕๐ 

 

 
ความคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  นโยบายจังหวัดเน้นเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบอินทรีย์และหากมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาทำ
การเกษตรแบบอินทรีย์  และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ปัญหามลภาวะต่างๆในชุมชนและความอุดมสมบูรณ์
ท้องถิ่นคงจะหมดไป 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 
1.  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้  สามารถพัฒนาได้ง่ายและให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
2.  มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
3.  เป็นชุมชนชนบททางการดำรงชีพยังพ่ึงพากันถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 
4.  ผู้นำชุมชนมีความรู้ความสามารถและมีภาวการณ์เป็นผู้นำ 
จุดอ่อน 
1.  ประชาชนยังขาดความเข้าใจกฎหมาย 
2.  ขาดการประชาสัมพันธ์ 
3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดประสบการณ์ในการพัฒนา 
โอกาส 
-  รัฐบาลได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณให้เพ่ิมข้ึนตาม  พ.ร.บ.กำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ  ก็คงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อจำกัด 
1.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 
2.  ขาดการประชาสัมพันธ์ 
3.  ขาดการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 
 
 

ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.ด้านการเศรษฐกิจ 
2.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
2.เคหะและชุมชน 
3. แผนงานการเกษตร 
 

กองช่าง อบต.เมือง
น้อย/อบจ.ศก/จังหวัด 

สำนักงานปลัด/
กองคลัง/กอง
การศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
 

1.ด้านการเศรษฐกิจ 
 

1. แผนงานการเกษตร 
2.  แผนงานการพาณิชย ์
 

สำนักงานปลัดอบต.
เมืองน้อย 

กองช่าง/กอง
การศึกษา/
กลองคลัง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและการ
สาธารณสุข 
 

1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2.ด้านบริหารงานท่ัวไป 
 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2..สังคมสงเคราะห ์
3.แผนงานรักษาความสงบ 
4.สร้างความเขม็แข็งของ
ชุมชน 

สำนักงานปลัดอบต.
เมืองน้อย 

กองช่าง/กอง
การศึกษา/
กลองคลัง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒธรรม 

1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2.ด้านบริหารงานท่ัวไป 

1.การศึกษา 
2.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาอบต.
เมืองน้อย 

สำนักงานปลัด/
กองคลัง/กอง
ช่าง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.ด้านการเศรษฐกิจ 
2. ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 

1. แผนงานการเกษตร 
 

สำนักงานปลัดอบต.
เมืองน้อย 

กองช่าง/กอง
การศึกษา/
กลองคลัง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 
3. งบกลาง 

1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
2. .แผนงานงบกลาง 
3.สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
 

ทุกส่วน/กองใน อบต.
เมืองน้อย 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

รวม 6 ยุทธศาสตร์       



๕๒ 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนว
น

โครงก
าร 

งบประมาณ
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานการเกษตร 

 
 

15 
8 
3 

 
 

2,390,000 
1,669,000 
466,000 

 
 

12 
8 
4 

 
 

3,740,000 
1,429,000 
686,000 

 
 

8 
4 
4 

 
 

2,175,000 
469,000 
486,000 

 
 

8 
3 
4 

 
 

2,050,000 
169,000 
686,000 

 
 

4 
4 
5 

 
 

1,300,000 
369,000 
986,000 

 
 

47 
27 
20 

 
 
10,745,000 
4,105,000 
3,310,000 

รวม 26 4,525,000 24 5,855,000 16 3,130,000 15 2,905,000 13 2,655,000 94 19,070,000 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
 ๒.1 แผนงานการเกษตร 
 2.2 แผนงานการพาณิชย ์ 

 
 

9 
1 

 
 

1,165,000 
100,000 

 
 

9 
1 

 
 

1,000,000 
100,000 

 
 

9 
1 

 
 

1,000,000 
100,000 

 
 

9 
2 

 
 

1,005,000 
200,000 

 
 

6 
1 

 
 

1,005,000 
100,000 

 
 

42 
6 

 
 

5,175,000 
600,000 

รวม 10 1,265,000 10 1,100,000 10 1,100,000 11 1,205,000 7 1,105,000 48 5,775,000 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและการ
สาธารณสุข 
๓.๑ .แผนงานสาธารณสุข 
3.2..แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.3.แผนงานรักษาความสงบ 
3.4.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
 

5 
4 
4 
9 

 
 

335,000 
490,000 
298,000 
180,000 

 
 

5 
4 
4 
9 

 
 

335,000 
490,000 
298,000 
180,000 

 
 

5 
4 
4 
9 

 
 

335,000 
490,000 
298,000 
180,000 

 
 

5 
4 
4 
9 

 
 

335,000 
490,000 
298,000 
180,000 

 
 

5 
4 
4 
9 

 
 

335,000 
490,000 
298,000 
180,000 

 
 

25 
20 
20 
45 

 
 

 
 

1,675,000 
2,450,000 
1,490,000 
900,000 

รวม 22 1,303,000 22 1,303,000 22 1,303,000 22 1,303,000 22 1,303,000 110 6,515,000 
 
 

แบบ ผ.01 



๕๓ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๑  แผนงานการศึกษา 
๔.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
       นันทนาการ 

 
 

19 
12 

 
 

6,009,160 
597,000 

 
 

18 
12 

 
 

3,521,460 
597,000 

 
 

18 
12 

 
 

3,660,060 
597,000 

 
 

17 
12 

 
 

3,460,060 
597,000 

 
 

17 
10 

 
 

3,460,060 
585,000 

 
 

89 
58 

 
 

20,110,800 
2,973,000 

รวม 31 6,606,160 30 4,118,460 30 4,257,060 29 4,057,060 27 4,045,060 147 23,083,800 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ แผนงานการเกษตร 
 

 
 

8 

 
 

210,000 

 
 

8 

 
 

210,000 

 
 

8 

 
 

210,000 

 
 

8 

 
 

205,000 

 
 

8 

 
 

205,000 

 
 

40 

 
 

1,040,000 

รวม 8 210,000 8 210,000 8 210,000 8 205,000 8 205,000 40 1,040,000 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 
๖.๑ . แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
6.2 .แผนงานงบกลาง 
6.3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

 
 

13 
7 
1 

 
 

670,000 
9,556,000 

10,000 

 
 

10 
7 
- 

 
 

510,000 
9,556,000 

- 

 
 

11 
7 
- 

 
 

530,000 
9,556,000 

- 

 
 

10 
7 
- 

 
 

510,000 
9,556,000 

- 

 
 

9 
7 
- 

 
 

670,000 
9,556,000 

- 

 
 

53 
35 
1 

 
 

2,890,000 
47,780,000 

10,000 

รวม 21 10,236,000 17 10,066,000 18 10,086,000 17 10,066,000 16 10,226,000 89 50,680,000 
รวมท้ังสิ้น 118 24,145,160 111 22,652,460 104 20,086,060 102 19,741,060 93 19,539,060 528 106,163,800 

 

 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลเมืองนอ้ย 

 
โครงการที่นำมาจาก

แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาชุมชน 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

27 3,572,000 48 2,882,000 15 1,572,000 30 1,372,000 11 672,000 131 10,070,000 

รวมทั้งสิ้น 27 3,572,000 48 2,882,000 15 1,572,000 30 1,372,000 11 672,000 131 10,070,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 



๕๕ 

 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับสินคา้เกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5  พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เช่ือมโยงกับการพัฒนาทุกมิต ิ
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
ขึ้นดินลงหินคลุก 
บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 

เพื่อให้การสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนข้ึนดินจุดเรื่มต้นจากบ้าน
แม่รำปาง ลาภรตัน์ไปถึงเส้นทางระหว่าง
บ้านเมืองน้อยหมู่ 1ไปถึงบ้านหนองมุข
หมู่ 5 ถนนกว้าง 4 เมตรลงท่อระบาย
น้ำ 3 จุด แตล่ะจดุใช้ท่อช่องละ 5 ท่อๆ
ละ 1 เมตร(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
เมืองน้อยกำหนด) 

200,000 - - - - ร้อยละ 80 การ
สัญจรสะดวก 

ประชาชนสัญจร
สะดวกการ
ขนส่งทาง
การเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นหนองน้ำเต้า
หมู่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 
10 ถนนสายสามแยกบ้านนายอุทัย อุ่น
อ่อน ถึงบ้านนายไพศาล ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ประมาณการ อบต.เมืองน้อยกำหนด 

200,000 - - - - ร้อยละของถนน 
คสล.ที่เพิม่ขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๖ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนน
ขึ้นดินสายวัดป่าธรรม
สามัคคไีปบ้านหนอง
ไฮ ต.อีปาด ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.60 เมตร 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนข้ึนดิน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.60 เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.
เมืองน้อยกำหนด) 

300,000 - - - - ร้อยละ 80 การ
สัญจรสะดวก 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนอง
น้ำเต้าหมู่ 4 

เพื่อให้การระบายน้ำ
ในชุมชนสะดวกลด
ปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายใน
หมู่บ้านเส้นจากบ้านนายเสถียร ชูช่ืนไป
บ้านนาคำใหญ ขนาดวก้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยาว 0.80 เมตร เส้น
จากบ้าน 

- 300,000 - - - ร้อยละ 50 
ปัญหาน้ำท่วมขัง
ในชุมชนลดลง 

ประชาชนมีสุข
ภาวะอนามัยใน
การดำรงชีพดี
ขึ้น ปัญหาน้ำ
ท่วมขังชุมชน
ลดลง 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นรอบนอก
หมู่บ้านหนองน้ำเต้า
หมู่ 4 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบนอกหมู่บ้าน
หมู่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.50 เมตร(รายละเอยีดตาม
แบบแปลนประมาณการ อบต.กำหนด) 

- - 300,000   ร้อยละ 80 การ
สัญจรสะดวก 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างราง
ระบาย คสล.เส้นจาก
บ้านนายสง่า สำราญ
ถึงบ้านนางลำไย เกา
ศรีรัตน์ หมู่ 4 

เพื่อให้การระบายน้ำ
ในชุมชนสะดวกลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เส้นบา้นนาย
สง่า สำราญ ถึง บ้านนางลำไย เกษศรี
รัตน์ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 800 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.เมืองน้อยกำหนด) 

- - - 300,000  ระบบระบายน้ำใน
ชุมชุนสะดวก
ปัญหาน้ำท่วมขัง
ในชุมชนลดลง 

หมู่บ้านชุมชน
สะอาดปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



๕๗ 

 

 

   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกบ้านเมือง
น้อยหมู่ 6 เส้นคลอง
อีสานเขียวไปสระ
หนองกระเตา 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเส้นคลองอีสาน
เขียวไปสระหนองกระเตา ถนนขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร(รา
ละเอียดตามแบบประมาณการ อบต.
เมืองน้อยกำหนด 

- 200,000 - - - ร้อยละของการ
สัญจรสะดวก 

ประชาชนสัญจร
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นเมืองน้อยหมู่ 
6 เส้นทางบ้านนายสุ
พล ดวงมณไีปเส้นทาง
กลางดงไปหมู่ 7 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 
เส้นทางบ้านนายสุพล ดวงมณีไป
เส้นทางกลางดงหมู่ 7 ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 

- 750,000 - - - ร้อยละของถนน 
คสล.ที่เพิม่ขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นหนองมุขหมู่ 
5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

สายจากบ้านหนองมุขไปบ้านผึ้ง ตำบล
ทาม ถนนกว้าง 5 เมตร  ยาว  121           
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 605 ตารางเมตร 

300,000 - - - - ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นเมืองน้อยหมู่ 
6 เส้นทางฐานบั้งไฟ
ไปถึงทางไท 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองน้อยหมู่ 6 
เส้นฐานบั้งไฟไปถึงทางไท ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- - 175,000 - - ร้อยละของถนน 
คสล.ที้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสลภายในหมู่บา้น 
บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 
4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 
0.15 (รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.เมืองน้อยกำหนด) 

200,000 - - - - ร้อยละของถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 



๕๘ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นเมืองน้อยหมู่ 
6 เส้นหลังวัดป่าเมือง
น้อยม.6ไปเส้นทางถึง
ถนนเส้นหลังฐานบ้ังไฟ 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.เมืองน้อยกำหนด) 

- - 300,000 - - ร้อยละของ
ถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกเส้นทาง
นายวรสิทธิ คำเพราะ-
ไปหนองแล้ง 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย
หมู่ 6 เส้นทางบ้านนายวรสิทธิ คำ
เพราะไปหนองแล้ง ขนาดความกว้าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
กำหนด) 

- - - 200,000 - ร้อย80 
ประชาชน
สัญจร
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นเมืองน้อยหมู่ 
6 เส้นทางกลางดงไป
สวนนายสุพัฒน์ คำศร ี

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คส,ขนาดความกว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร (รายะเอียด
ตามแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

- - - - 300,000 ร้อยละของ
ถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.เส้นหลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปถึง
ฐานบั้งไฟ ม.6 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร(รายละเยดตามแบบแปลน อบต.
เมืองน้อยกำหนด) 

- 300,000 - - - ร้อยละของ
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุกเส้น
หนองเชียงโทจาก
ถนนบ้านหนองเทา
ไปหนองเชืยงโท หมู่ 
6 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 700 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.เมืองน้อยกำหนด) 

- - 200,000 - - ร้อยละของ
ถนนท่ีลงหิน
คลุกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนลงหินคลุกหมู่ 
6 เส้นทางบ้าน
หนองมุขไปสวนแม่
นกเอี้ยง วงค์เจริญ 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
กำหนด) 

- - - 150,000 - ร้อยละของ
ถนนลงหิน
คลุกเพิ่มฃึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

18. โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน
บ้านเมืองน้อย หมู่ 
6 

เพื่อให้การใช้น้ำใน
การอุปโภคบริโภค
เพียงพอท่ัวถึง 

ขยายเขตระบบประปาความยาว
ประมาณ 100 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

50,000 - - - - ร้อยละของ
การใช้
น้ำประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง
เพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนน
ดินถมลงหินคลุก 
บ้านเมืองน้อย หมู่ 1 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

สายโรงน้ำด่ืมหมู่ท่ี 1-โรงผึ่งหอม) ถนน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 244 เมตร  
ปริมาณดินถถม 292 ลบ.ม. ปริมาณหิน
คลุก 61 ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบ
ประมาณการ อบต.เมืองน้อยกำหนด) 

- - - 91,500 - ร้อยละของ
ถนนลงหิน
คลุกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 



๖๐ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านหนอง
เทาหมู่ 3 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนอง
เทา(รายละเอียดตามการสำรวจ
ประมาณการของ อบต.เมืองน้อย
กำหนด) 

- 200,000 - - - ร้อยละของ
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล.
ภายในหมู่ บ้าน
หนองเทาหมู่ 3 

เพื่อให้การระบาย
น้ำในชุมชนสะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บา้น
หนองเทาหมู่ 3 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองน้อยกำหนด) 

- - 200,000 - - ร้อยละของ
รางระบาย
น้ำในชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนหมู่บ้านไม่
มีป้ญหาน้ำท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
ดินบ้านหนองเทาหมู่ 
3 เส้นป่าช้า-หนองขุน 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดินเส้นป่าช้า-หนองขุน ตาม
แบบแปลน ประมาณการของ อบต.เมือง
น้อยสำรวจออกแบบ) 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขต
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหนองเทาหมู่ 
3  

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ขยายเขตถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนอง
เทาหมู่ 3 จากถนน คสล. 4 เมตร ขยาย
เป็น 5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ประมาณการที่ อบต.สำรวจออกแบบ) 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ถนน คสล.ท่ี
ขยายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 3,9 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

เสริมผิงจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้าน
หนองเทาหมู่ 3,9 รายละเอียดตามการ
สำรวจประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กำหนด) 

- - - - 300,000 ร้อยละของ
ถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกถนนเส้น
สวนยางนางจรรยา 
วงศ์มาศไปหนองแลน 
ม.2 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว
ประมาณ 1,000 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.เมืองน้อยสำรวจ
ออกแบบ) 

300,000 - - - - ร้อยละ100 
ถนนได้รับการ
ปรับปรุงลงหิน
คลุก 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น
หนองน้ำเต้าหมู่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหนองน้ำเต้าหมู1่0 
สายสามแยกบ้านนายอุทัย 
อุ่นอ่อนถึงบ้านนายไพศาล
ถนนกว้าง 4 เมตร 
(รายละเอียด ตามแบบ อบต.
เมืองน้อยกำหนด 

300,000 - - - - ร้อยละของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างร่าง
ระบายน้ำบา้นหนอง
น้ำเต้าหมู่ 10 

เพื่อให้มีรางระบาย
น้ำคสล.สำหรับ
ระบายน้ำทีส่ะดวด
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
จากบ้านนายจิรพันธ์ ราญถึง
บ้านนางหนูเถื่อน จันทร์แจ่ม 
ความยา ว100 เมตร กว้าง 
0.30 ลึก 0.30 เมตร ตาม
แบบแปลน อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

- 300,000    ร้อยละของราง
ระบายน้ำคสล.
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนหมู่บ้านไมม่ี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างร่าง
ระบายน้ำบา้นหนอง
น้ำเต้าหมู่ 10 

เพื่อให้มีรางระบาย
น้ำคสล.สำหรับ
ระบายน้ำทีส่ะดวด
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
จากบ้านหน้าวัดถึงนานายนิกร 
สลักคำ ความยาว 100 เมตร 
กว้าง 0.30 ลึก 0.30 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

- - 300,000 - - ร้อยละของราง
ระบายน้ำคสล.
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนหมู่บ้านไมม่ี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองน้ำเต้าหมู่ 10 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก
ถนนได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองน้ำเต้าหมู ่10 
(รายละเอียดตามการสำรวจ 
ออกแบบประมาณการของ อบต.
เมืองน้อยกำหนด) 

- - - 300,000 - ร้อยละของถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
ถนนรอบหมู่บ้านและถนน
ไปไร่นาบ้านหนองเทาหมู่ 
9 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านหนองเทา
หมู่ 9 เส้นร้อยหมู่บ้านและถนนไปไร่
นา ตามแบบแปลนสำรวจประมาณ
การของ อบต.เมืองน้อยกำหนด 

300,000 - - - - ร้อยละของถนน
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมลงหิน
คลุก 

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อให้มีรางระบายนำ้ค
สล.สำหรับระบายนำ้ที่
สะดวดลดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสลภายใน
หมู่บ้านหนองเทา หมู่ 9. ตามแบบ
แปลน อบต.เมืองน้อยกำหนด 

- 300,000 - - - ร้อยละของราง
ระบายนำ้คสล.ใน
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

ชุมชนหมู่บ้านไม่มีน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 4/10,หมู ่1/7/8 , 
และ หมู ่3 ตามรูปแบบประมาณ
การที่สำรวจออกแบบ) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 มี
น้ำประปาใช ้

ประชาชนในหมู่บ้านมี
น้ำประปาใช ้

กองชา่ง 

33 โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อย 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สำนักงานให้สามารถใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อยตาม
รูปแบบประมาณการที่ อบต.เมือง
น้อยกำหนด 

800,000 - - - - ร้อยละ100 
อาคารสำนักงาน 
อบต.เมืองน้อย
ได้รับการปรับปรุง 

องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองน้อยมีอาคารสำนกังาน
ให้บริการและปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัด 

34 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ตัดใหม่บ้านหนองเทาหมู่ 
9 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่จากหนอง
เผ่ือไปศาลเจ้าปู่ป่ากเทิน ถนนกวา้ง 
5 เมตร ยาว 500 เมตร ชึ้นดินสูง 
0.50 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ 
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - ร้อยละของถนนดิน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจรสะดวก กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลงหิน
คลุกบ้านเมืองน้อยหมู ่7 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ถนนสายจากที่ดินนายบุญจันทร ์
แสงผา เลียบส่วนปา่ ถนนกวา้ง 5 
เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร
(ตามแบบ) 

200,000 - - - - ร้อยละของถนน
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมลงหิน
คลุก 

ประชาชนสัญจรสะดวก กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
ภายในตำบลเมืองน้อย 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล
เมืองน้อย ตามรูปแบบประมาณ
การของ อบต.เมืองน้อย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของถนนใน
ตำบลได้รับการ
ปรับปรุงลงหินคลุก 

ประชาชนสัญจรสะดวก กองช่าง 

37 โครงการชุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านเมืองน้อยหมู่ 
7 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำ
สำหรับใช้ในการ
ดำเนินการระบบประปา
หมู่บ้าน 

ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ จำนวน 1 
ปบ่อ(ตามแบบกรมทรัพยากร
บาดาล) 

85,600 - - - - ร้อยละ 100 มีบ่อ
บาดาลเพิ่มจำนวน 
1 บ่อ 

ประชาชนมีน้ำสำหรับผลิต
น้ำประปาเพยีงพอ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองมุขหมู่ 5 
– ไปบ้านโนนสวนหมู่ 2 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหนอง
มุขหมู่ 5- ไปบ้านโนนสวนหมู ่2 
(ศก.ถ.140-04) ถนนกวา้ง 5 
เมตร ยาว 80 เมตร 

240,000 - - -  ร้อยละของถนน 
คสล.ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจรสะดวก กองช่าง 

 



๖๔ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากสี่แยกโรงน้ำ-
หนองโหง่ บ้านเมืองน้อย
หมู่ 7 

เพื่อหการสัญจร
สะดวกรวดเร็ว
ถนนได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.จากสีแ่ยกโรง
น้ำ-หนองโหง่ บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 
ถนนกว้าง 4 เมตร  ยาว  80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 250,000 - - - ร้อยละของ
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
ถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

40 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1,7,8 

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก
ถนนได้
มาตรฐาน 

เสริมผิงจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตบ้านเมืองน้อยหมู่ 1,7,8 
รายละเอียดตามการสำรวจ
ประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กำหนด) 

- - - 300,000 - ร้อยละของ
ถนนแอสฟัลท์
ติกที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 6 

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก
ถนนได้
มาตรฐาน 

เสริมผิงจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตบ้านเมืองน้อยหมู่ 1,7,8 
รายละเอียดตามการสำรวจ
ประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กำหนด) 

- - - - 300,000 ร้อยละของ
ถนนแอสฟัลท์
ติกที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเมืองน้อยหมู่ 
8 ถึงสาย(ห้วยหนาด
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ศก.ถ.140-02) 

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนประมาณการท่ี อบต.
กำหนด 

- 240,000 - - - ร้อยละของ
ถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

รวม 42 โครงการ   4,175,600 3,740,000 2,175,000 2,441,500 1,600,000    

 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับสินคา้เกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ ที่ 5  พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เช่ือมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้า
การเกษตรใช้ทั่วถึง 

เส้นทางไปบ้านนาคำใหญ่
ตำบลนาคำใหญ่ระยะ 
1,500 เมตร(ตามประมาณ
การที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอกันทรารมย์กำหนด) 

300,000 300,000 - - - ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านเมืองน้อย หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าทำการเกษตร
ทั่วถึง 

เส้นหลังวัดป่าไปทางหนอง
เทาความยาวประมาณ 600 
เมตร (รายละเอียดตาม
ประมาณการที่ กฟภ .อำเภอ
กันทรารมย์กำหนด) 

300,000 - - - - ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองเทาหมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใช้
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองเทาหมู่ 3  
รายละเอียดตามประมาณการ
จากการไฟฟ้าฯอ.กันทรารมย์
สำรวจประมาณการ) 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80 มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้ท่ัวถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้ท่ัวถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้านเมืองน้อยหมู่ 
6 

เพื่อให้หมู่บ้านชุมชน
มีแสงสว่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองน้อย
หมู่ 6  รายละเอียดตาม
ประมาณการจากการไฟฟ้าฯ
อ.กันทรารมยส์ำรวจประมาณ
การ) 

200,000 - - - - ร้อยละ 80 มีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างบ่อ
บำบัดสิ่งปฏิกลูพร้อม
ถนนเข้าบ่อฯ 

เพื่อให้มีระบบการ
จัดการสิ่งปฏิกูลที่
เหมาะสมถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ด ี
ลดการระบาดของ
โครงทางเดินอาหาร,
โรคพยาธิตา่งๆ 

ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
ขนาดกว้าง 5 ×12.5 เมตร 
จำนวน 1 บ่อ พร้อททำถนน
ทางเข้าบ่อฯ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.เมืองน้อย
กำหนด 
-ค่าชดเชยค่าใช้ที่ดินเพื่อจ่าย
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ออป.กรมป่าไมเ้ป็นต้น 

500,000 - - - - การกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่
มีคุณภาพถูกหลักวิชาการป
ราชนมีสุขภาพอนมัยดีขึ้น
ร้อยละ 80  
โรคพยาธิตา่งๆใน
ประชาชนลดลง 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
และระบบ
โภชนาการดีขึ้น 
โรคพยาธิตา่งๆ
ในประชาชน
ลดลง 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570(บาท) 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านหนองเทา
หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
การเกษตรใช้เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรสายห้วยขี้บ้าน
หนองเทาหมู่ 3รายละเอียดตามประมาณ
การจากการไฟฟา้ฯอ.กันทรารมย์สำรวจ
ประมาณการ) 

 300,000 - - - ร้อยละของ
ไฟฟ้า
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตรใช้ 

กองช่าง 

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้านหนอง
มุขหมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ทำการเกษตรใช้ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรสายบ้านหนองมุข 
หมู่ 5ไปบ้านผึ้ง รายละเอียดตามประมาณ
การจากการไฟฟา้ฯอ.กันทรารมย์สำรวจ
ประมาณการ) 

- 300,000 - - - ร้อยละของ
ไฟฟ้า
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตรใช้ 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองน้ำเต้าหมู ่10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้เพียงพอ
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหมู่บ้าน 
จากบา้นนายท่า สุรวิทย์ไปบ้านโนนสวน 
ยาวประมาณ 400 เมตร(รายละเอยีดตาม
ประมาณการจากการไฟฟ้าฯอ.กันทรารมย์
สำรวจประมาณการ) 

- 60,000 - - - ร้อยละของ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมูบ่้าน
เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านชุมชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมูบ่้านใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
เดิมในเขตตำบลเมืองน้อย 

เพื่อปรับปรุงบ่อสำหรับ
รองรับการทิ้งขยะใน
พื้นที่ 

ปรับปรุงบ่อขยะเดิมตามรายละเอยีด
ประมาณการที่กำหนดเป็นประจำทุกป ีเช่น 
จัดทำตาข่าย แนวเขตรอบบอ่,ปรับเกรดบ่อ 
เป็นต้น 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละขอบอ่
ขยะได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีที่ทิ้ง
ขยะเพียงพอ 

กองช่าง 

10. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
หนองเทาหมู่ 9 

เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหมู่บ้าน หมู่ 
9  รายละเอียดตามประมาณการจากการ
ไฟฟ้าฯอ.กนัทรารมย์สำรวจประมาณการ) 

200,000 - - - - ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้ทั่วถึง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

11. อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้
น้ำประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองมุขหมู่ที ่5 

เพื่อให้บริการกจิการ
ประปาหมู่บา้นมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

12 อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้นำ
ประปาหมู่บา้น บา้น
หนองเทาหมู่ 9 

เพื่ออุดหนุนให้การ
บริหารจัดการกิจการ
ประปาหมู่บา้นมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนให้กลุ่มผู้ใช้นำประปาหมู่บา้น บา้น
หนองเทาหมู่ 9 ตามโครงการฯเพื่อขอรบั
การอุดหนุน 

9,500 9,500 9,500 9,50 0 9,500 ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบา้น
หนองเทาหมู่ 3 สาย
บ้านเก่าไปสวนปา่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าการเกษตรใช้
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรสายบ้านเก่าไป
สวนป่า  บ้านหนองเทาหมู่ 3รายละเอยีด
ตามประมาณการจากการไฟฟา้ฯอ.กันทรา
รมย์สำรวจประมาณการ) 

- 300,000 - - - ร้อยละของ
ไฟฟ้า
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตรใช้ 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร
บ้านเมืองน้อยหมู ่9
ถึงหนองนาจั่ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าการเกษตรใช้
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรสายบ้านเมือง
น้อยหมู่ 9ถึงหนองนาจัว่รายละเอียดตาม
ประมาณการจากการไฟฟ้าฯอ.กันทรารมย์
สำรวจประมาณการ) 

- - 300,000 - - ร้อยละของ
ไฟฟ้า
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
การเกษตรใช้ 

กองช่าง 

รวม    14  โครงการ   1,669,000 1,429,000 469,000 169,000 369,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับสินคา้เกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ที่ 5  พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟา้บ้านหนองเทา 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการสถานีสูบนำ้
ด้วยไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการพนักงานสูบน้ำเพือ่
สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานีสูบน้ำ
จ้างเหมาเดือนละ 5,500 บาท จำนวน 
12 เดือน (จา้งทุกปีงบประมาณ) 

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 ร้อยละ 100 มี
ผู้ปฏิบัติงานดูแล
สถานีสูบน้ำ 

สถานีสูบน้ำได้รับการ
ดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง/
สำนักงานปลัด 

2. โครงการขุดลอกหนอง
ส้มป่อยบ้านเมืองน้อยหมู ่
8 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ
ให้สามารถกกัเก็บน้ำ
แก้ปัญหาการตื้นเขิน 

ขุดลอกหนองส้มป่อยตามรูปแบบ
ประมาณการสำรวจออกแบบ อบต..
เมืองน้อยกำหนด 

200,000 - 200,000 - 200,000 ร้อยละของการกัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ำทำ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3. โครงการขุดลอกหนองแวง
บ้านหนองเทาหมู ่9 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ
ไม่ให้ตื้นเขินและ
รองรับน้ำเพิ่มขึ้น 

ขุดลอกหนองแวงบ้านหนองเทาหมู ่9
ตามรูปแบบประมาณการสำรวจ
ออกแบบ อบต..เมืองน้อยกำหนด 

200,000 - 200,000 - 200,000 ร้อยละของการกัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ำทำ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4. โครงการขุดลอกห้วยคึ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ
ไม่ให้ตื้นเขินและ
รองรับน้ำเพิ่มขึ้น 

ขุดลอกห้วยคึตามรูปแบบประมาณการ
สำรวจออกแบบ อบต..เมืองน้อยกำหนด 

- 300,000 - 300,000 - ร้อยละของการกัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ำทำ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5. โครงการขุดลอกหนอง
เขื่อนช้าง 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ
ไม่ให้ตื้นเขินและ
รองรับน้ำเพิ่มขึ้น 

ขุดลอกหนองเขื่อนช้างตามรูปแบบ
ประมาณการสำรวจออกแบบ อบต..
เมืองน้อยกำหนด 

- 300,000 - 300,000 - ร้อยละของการกัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ำทำ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6. โครงการขุดลอกคลอง
รอบป่าชุมชน(หนองมว่ง) 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ำและเป็นแนวเขต
รอบป่าชุมชน 

ขุดลอกคลองรอบป่าชุมชน(หนอง
ม่วง)ตามรูปแบบประมาณการ อบต.
เมืองน้อยกำหนด 

- - - - 500,000 ร้อยละของคลองรอบ
ป่าได้รับการขุดลอก 

ป่าชุมชนหนองมว่งมีแนว
เขตทีช่ัดแจนและมแีหล่ง
กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7. โครงการปรับปรุง
บำรุงรักษาสถานสีูบ
น้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 3,9 

เพื่อใช้ประโยชน์
ในการทำการ
เกษตรกรรม 

จัดซ่อมบำรุงสถานีสูบนำ้และ
คลอดลาดคอนกรตีตาม
ประมาณการกำหนด 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้ทำ
การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

รวม     7  โครงการ   466,000 686,000 486,000 686,000 986,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดบัสินค้าเกษตรสูม่าตรฐานอย่างครบวงจร   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษท่ี    3  ยกระดับคณุภาพสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนในการ
สูบน้ำเพื่อการเกษตร
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อให้มีระบบสูบน้ำที่ใช้
พลังงานจากธรรมชาติ
สำหรับทำการเกษตร 

โครงการสง่เสริมการใช้พลังงานทดแทน
ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์โดยขอรับการ
สนับสนุนจากสำนกังานพลังงานจังหวัด
ศรีสะเกษ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

สำนัก 
งานปลัด 

2. โครงการส่งเสริมการ
ผลิตก๊าซชีวภาพแบบ
เตาเผา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนลด
ปัญหาภาวะในชุมชนและ
เป็นการสร้างพลังทดแทน
ในครัวเรือน 

ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนิน
โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ
แบบเตาเผาให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล
เมืองน้อยโดยขอรับการสนับสนุนจาก
สำนักงานผลังงานจังหวัดศรีสะเกษ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

สำนัก 
งานปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนลด
ปัญหาภาวะในชุมชนและ
เป็นการสร้างพลังทดแทน
ในครัวเรือน 

ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอ
บ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4. โครงการส่งเสริม
เกษตรกรเพราะเล้ียง
แหนแดงเพื่อลดต้นทุน
ในการผลิต 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนลดต้นทุนใน
การผลิตสินค้าทางการ
เกษตร 

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกร
เล้ียงแหนแดงเพื่อลดต้นทุนในการผลิต 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขต
ตำบลเมืองน้อย รายละเอยีดตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ต้นทุนในการ
ผลิตสินค้า
ทางการเกษตร
ลดลง 

ประชาชน
สามารถเล้ียง
แหนแดงสำหรับ
ลดต้นทุนได้ 

สำนักงาน
ปลัด 

5. โครงการส่งเสริม
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในตำบลเมือง
น้อย 

เพื่อส่งเสริมและจัด
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
แก่ประชาชน 

ส่งเสริม/ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆท่ีมี
ในพื้นท่ีตำบลเมืองน้อย ให้มีความรู้
และพัฒนาได้อย่างยังยืน อย่างน้อย ปี
ละ 1 กลุ่ม กลุ่มอาชีพต่อปี 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 ร้อยละ 80 มี
ความรู้ด้าน
อาชีพต่างๆเพิ่ม 

ประชาชนผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ประกอบอาชีพ
หลากหลายเพิ่ม 

สำนักงาน
ปลัด 

6. โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพเกษตร
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส่งเสริมสนับสนุน/กิจกรรมโครงการ
ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(ตามโครงการท่ีทำ) 
 

80,000 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

 ร้อยละ 80 มี
ความรู้ด้าน
อาชีพต่างๆเพิ่ม 

ประชาชนผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ประกอบอาชีพ
หลากหลายเพิ่ม 

สำนักงาน
ปลัด 

7. โครงการเพิ่มศักยภาพ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตร 
 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการท่ี
เป็นการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ดำเนินการตามราละเอียดโครงการท่ี 
อบต.กำหนด) 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 ร้อยละ 60 
ประชาชนพึง
พอใจในการ
ดำเนินโครงการ 

ประชาชน
ได้ศีกษาเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

 



๗๓ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ 
เล้ียงโค(หมู่ 1-10) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพผู้เลี้ยงโคและให้ความรู้
และทักษะในการเลี้ยง 

จัดฝึกอบรมและส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคในพื้นที่
ตำบลเมืองน้อย หมู ่1-10(
รายละเอียดค่าใช้จา่ยเป็นไปตาม
โครงการฯ) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความรู้
ทักษะเพิ่ม 

ประฃาชน/กลุ่มมีทักษะ
และความรู้ในการเลี้ยงโค 

สำนักงาน
ปลัด 

9 โครงการอบรมการ
ผลิตอาหารหมกัโค
จากต้นขา้วโพด 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพผู้เลี้ยงโคและให้ความรู้
และทักษะในผลิตอาหารโตได ้

-จัดฝึกอบรมและส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้เล้ียงโคเนื้อ
ภายในตำบลเมืองน้อย 

25,000 
 

25.000 
 

25,000 
 
 

25.000 
 

25,000 ร้อยละ 70 
มีความรู้เพิ่ม  

สมาชิกกลุ่มมีความรู้ทักษะ
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

10 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
การใช้งานระบบ
สูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ได้ 

เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานทุดแทน
ในพื้นที่ 
 
 
 

จัดทำโครงการขอรับการ
สนับสนุนจากพลังงานจังหวัดฯ
สำหรับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย 

25,000 
 

 
 

25,000 
 
 
 

25,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

ร้อยละและ
สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ทดแทนการ

ใช้ไฟฟ้า 
0.5KWต่อ

ระบบ 
 
 

ประชาชนใช้พลังงาน
ทดแทนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการใช้
งานระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 

เพื่อเพิ่มการใช้พลังงาน
ทดแทนในพื้นที่ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากพลังงานฯให้กับกลุ่ม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
ตำบลเมืองน้อย หมู ่1-10 

423,000 423,000 423,000 - - เพิ่มการใช้พลังงาน
ทุดแทนการใช้ไฟฟ้า 
2.5 Kw ตอ่ระบบ 

ประชาชนมีกมีการ
ใช้พลังงานทดแทน
ในพื้นที่ 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

12 โครงการส่งเสริมการใช้
งาน เตาชีวมวลในการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อลดการใช้พลังงานใน
กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ความ
ร้อน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน 
เตาชีวมวลในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรโดยมกีลุ่ม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนใน
ตำบลเมืองน้อย 

- - - - - ลดปริมาณการใช้
เช้ือเพลิงหรือลดการ
ใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)ลง
ได้ร้อยละ 25 

ประชาชนลดการ
ใช้พลักงงานใน
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณ์ที่มีการ
ใช้ความร้อน 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

 
 

13 โครงการส่งเสริมการใช้
งาน ระบบผลิตไฟฟ้า
สำหรับห้องเย็น 

เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน/ลดการ
ใช้ไฟฟ้า 

จัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน/กลุ่มเกษตรกร 

- - - - - มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในห้องเย็น
เพื่อลดการช้ำฟฟ้าใน
ห้องเย็นอยา่งน้อย
ร้อยละ 25 

เกตรกร/กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนมี
การใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น/ลด
การใช้ไฟฟ้า 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

- 

14. โครงการส่งเสริมการใช้
งาน ระบบผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์ใน
ครัวเรือน 

เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน/ลดการ
ใช้แก๊สหุงต้ม(LPG)ใน
ครวัเรือน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน 
ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูล
สัตว์ในครัวเรือนให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 

- - - - - มีการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น/ลด
การใช้แก๊สหุงต้น
(LPG)ได้ร้อยละ10 

เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตรว์มีการใช้
พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น/ลดการใช้
แก๊สห้องต้ม
(LPG)ในครัวเรือน 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

 

 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริมการใช้
งาน ฝาครอบแก๊ส 

เพื่อลดการใชแ้ก๊สหุงต้ม
(LPG)ในครัวเรือน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการใช้งาน 
ฝาครอบแก๊สสำหรบักลุ่ม
เกษตรกร/วิสหกิจชุมชน/
ประชาชนที่สนใจในตำบล
เมืองน้อย 

- - - - - ลดการใช้
แกีสหุงตม้
(LPG)ใน
ครัวเรือน
อย่างน้อย
ร้อยละ 10 

เกษตรกร/กลุ่ม
วิสาหกิจ/
ประชาชนทั่วไป
ลดการใช้แก๊ส
หุงต้ม(LPG)ใน
ครัวรือน 

สำนักงาน
ปลัด/พลงังาน
จังหวัดศรีสะ
เกษ 

รวม   15   โครงการ   1,613,000 1,613,000 1,613,000 1,165,000 1,005,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่    3  ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
2..  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1.. โครงการจัดตลาดนัด
ชุมชนประจำตำบลเมือง
น้อย 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่จำหนา่ยผลผลิต
ทางการเกษตร 

จัดทำโครงการตลาดนัดชุมชนในบริเวณ
สถานที่สาธารณะในตำบลเมืองน้อย
สัปดาห์ละ ๑ วัน 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ร้อยละ 70 พึง
พอใจในสถานที ่

ประชาชนมีสถานที่
จำหน่ายสินค้า 

สำนักงาน
ปลัด 

2. โครงการจัดซ้ือเครื่อง
ตราชั่งใหญ่ประจำ
ตำบลเมืองน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมีตรา
ชั่งใหญ่กลางสำหรับชั่ง
สินค้าการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีตราชั่งใหญ่กลาง
สำหรับชั่งสินค้าการเกษตร 

- - - 100,000 - ร้อยละ 60 
ประชาชนพึง
พอใจในการ
ดำเนินโครงการ 

ประชาชนพึงพอใจ
ในการให้บริการ
สาธารณะ 

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการใช้
งาน ระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 2×2 เมตร 

เพื่อปรับปรุง
กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มีการตาก
ให้ลดเวลาเพื่อช่วยเพิ่ม
ปริมาณการผลิต 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
พลังงานฯเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม
การใช้งาน ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 2×2 เมตรสำหรับ
กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
ตำบลเมอืงน้อย 

23,000 23,000 23,000 - - ลดระยะเวลาใน
การตากแห้งลง
ได้ร้อยละ 25 

ลดระยะเวลา
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ที่มี
การตากแห้ง 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

 
 

4 โครงการส่งเสริมการใช้
งานระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3× 4 เมตร 

เพื่อปรับปรุง
กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มีการตาก
ให้ลดเวลาเพื่อช่วยเพิ่ม
ปริมาณการผลิต 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
พลังงานฯเพื่อดำเนิน โครงการส่งเสริม
การใช้งานระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 3× 4 เมตร สำหรับ
กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
ตำบลเมืองน้อย 

130,000 130,000 130,000 - - ลดระยะเวลาใน
การตากแห้งลง
ได้ร้อยละ 25 

ลดระยะเวลา
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ที่มี
การตากแห้ง 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

 
 
 
 



๗๗ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5. โครงการการส่งเสริม
การใช้งานระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด พพ.1,6 ×8.2 
เมตร 

เพื่อปรับปรุง
กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มีการตาก
ให้ลดเวลาเพื่อช่วยเพิ่ม
ปริมาณการผลิต 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
พลังงานฯเพื่อดำเนินโครงการการ
ส่งเสริมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด พพ.1,6 ×8.2 เมตร
สำหรับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่ตำบลเมืองน้อย 

270,000 270,000 270,000 - - ลดระยะเวลาใน
การตากแห้งลง
ได้ร้อยละ 25 

ลดระยะเวลา
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ที่มี
การตากแห้ง 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

 
 

6. โครงการการส่งเสริม
การใช้งานระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด พพ.2,8 ×12.4 
เมตร 

เพื่อปรับปรุง
กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มีการตาก
ให้ลดเวลาเพื่อช่วยเพิ่ม
ปริมาณการผลิต 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
พลังงานฯเพื่อดำเนินโครงการการ
ส่งเสริมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด พพ.2,8 ×12.4 
เมตรสำหรับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย 

380,000 380,000 380,000 - - ลดระยะเวลาใน
การตากแห้งลง
ได้ร้อยละ 25 

ลดระยะเวลา
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ที่มี
การตากแห้ง 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

 
 

7 โครงการการส่งเสริม
การใช้งานระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด พพ.3,8 ×20.4 
เมตร 

เพื่อปรับปรุง
กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มีการตาก
ให้ลดเวลาเพื่อช่วยเพิ่ม
ปริมาณการผลิต 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
พลังงานฯเพื่อดำเนินโครงการการ
ส่งเสริมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด พพ.3,8 ×20.4 
เมตร สำหรับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกจิ
ชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย 

530,000 530,000 530,000 - - ลดระยะเวลาใน
การตากแห้งลง
ได้ร้อยละ 25 

ลดระยะเวลา
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ที่มี
การตากแห้ง 

สำนักงาน
ปลัด/

พลังงาน
จังหวัดศรี
สะเกษ 

 
 

รวม       7   โครงการ   1,433,000 1,433,000 1,433,000 1,380,000 100,000    

 
 
 
 



๗๘ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทกุมิติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคมและการสาธารณสุข 
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไข้เลือดออก 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออก 

จัดซื้อวัสดุน้ำยาพ่นยุงและทรายอะเบสกใน
การใช้กำจัดแหล่งเพราะพันฑ ์หยอด
ทรายอะเบสทุกครัวเรือนและพ่นหมอกควัน
หมู่บ้านที่เกิดโรค 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนไม่เจ็บป่วย
และเสียชีวิต 

ประชาชนสุขภาพ
อานามยัที่ดี 

สำนักงาน
ปลัด 

2. โค รงก ารสั ตว์ป ลอดโรคคน
ปลอดภัยจำพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 
 

จัดซ้ือวัดซีนป้องกัน/ควบคุมพร้อมฉีด สำหรับ
หมาแมวที่ขึ้นทะเบียนโดยร่วมกับปศุสัตว์
อำเภอกันทรารมย์ 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 ร้อยละ 100 สุนัข
แมวได้รับวัคซีน
ป้องกัน 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

สำนักงาน
ปลัด 

3. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน 
/(อสม) 

เพื่ออุดหนุนสนับสนุน
การพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 

อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยอุดหนนุให้
หมู่บ้านละ 20,000 บาทจำนวน 10 
หมู่บ้านปีละ 1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ทุด
หมู่บ้านได้รับอุดหนุน 

อสม.ของแต่ละ
หมู่บ้านปฏิบัต
หน้าที่ด้วยการ
เข้มแข็ง 

สำนักงาน
ปลัด 

4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
การจัดการขยะในชุมชน
ของตนเอง 

จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ารบริหารขยะใน
ชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนใน
เขตตำบลเมืองน้อย รายละเอียดประมาณ
การค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนรู้จักการ
กำจัดขยะในชุมชน
โดยถูกต้อง 

ชุมชนเกิดความ
สะอาดเรียบร้อย 

 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขโรค
ขาดสารไอโอดีน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
โรคขาดสารไอโอดีน 

จัดดำเนินตามโครงการฯโดยมีกลุ่มเปา้หมาย
เป็นเด็กแรกเกิดและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ100เด็กแรก
เกิดปละประชาชนไม่
เป็นโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เด็กแรกเกิดและ
ประชาชนในพื้นที่
ไม่เป็นโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

 

 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6. โครงการรณรงค์ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโลนา(2019(CPVOD 
19) 

เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค 
(COVID19) 

จัดกิจกรรม/จัดหาวัสดุอปุกรณ์หน้ากาก
อนามัย,เครื่องเอทร์โมสแกน,เจลแอลกอฮอล์
ฯลฯ สำหรับการปอ้งกันโรค ไวรัสโคโรนา
2019(รายละเอยีดตามโครงการฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของของโรค
ลดลง 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม    6    โครงการ   385,000 385,000 385,000 385,000 385,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทกุมิติ                                                                                                        
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสขุ 
๓.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภยั
หนาว 
 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
สำหรับผู้ประสบภยั
ฯ 

ดำเนินการให้ความชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั
หนาว  ตามระเบยีบ/หนังสือสั่งการและวิธี
ปฏิบัต ิ
 

240,000 240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 ร้อยละ 10 ทุก
ครัวเรือนได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนทุก
หลังคาเรือนได้รับ
การช่วยเหลือ 

สำนักงาน
ปลัด 

2. โครงการช่วยเหลือเด็ก 
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสยากไร ้
 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก สตรี 
คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสยากไร ้

ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในพื้นที่ตามระเบยีบ
และหลักเกณฑ์กำหนด 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

10,000 ร้อยละ 60 
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล 

ผู้ด้วยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

3. โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภยั
อุทกภยัและวาตะภัย
และอัคคีภัย 

เพื่อให้การ
สงเคราะห์
ผู้ประสบภัยฯ 

ดำเนินการให้ความชว่ยเหลือตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติเมื่อประชาชนประสบเหตุอุทกภัย,วาต
ภัยหรืออัคคีภัย (รายละเอยีดการช่วยเหลือ
ตามมติคณะกรรมการ 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

10,000 ร้อยละของ
ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ประชาชน
ผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ละพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ประชาชนผู้สูงอายุ( จัดฝึกอบรมปีละ 1 
ครั้ง(รายละเอียนการดำเนินงานตาม
โครงการฯ) 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,,000 
 

50,000 ร้อยละ80
ประชาชน
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 4 โครงการ   490,000 490,000 490,000 490,000 490,000    

 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่   3  พัฒนาเมอืงน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทกุมิติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ที่.1 ยกระดับคณุภาพชีวติให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและการสาธารณสขุ 
3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอ
บ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน 

-เพื่อให้ อปพร.มีความรู้
และมีศักยภาพและในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

ฝึกอบรมและทบทวนตามจำนวน 
อปพร.ประจำตำบลเมืองน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

10๐,๐๐๐ 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

100,000 ร้อยละ 100
ได้รับการฝึก
ทบทวน 

สมาชิกอปพร.ได้รับ
การฝึกทบทวนทุกป ี

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและให้บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล 

-เพื่อรณรงค์และลดการ
เกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสำคัญๆ 

ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงวัน
ขึ้นปีใหม่ และวันสงกานต์  ปีละ  ๒  
ครั้ง 

60,000 6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

6๐,๐๐๐ 
 

60,000 ร้อยละ 70 
พอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชน/ผู้เดินทาง
ในช่วงเทศกาลมี
ความปลอดภยั 

สำนักงาน
ปลัด 

3. จัดซื้อเครื่องแบบอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

เพื่อให้ อปพร.มี
เครื่องแบบใส่ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
 

จัดซื้อ/ตัดเครื่องแบบให้ อปพร.80 
นาย ปีละ ๑ ชุด(จัดหาตามระเบียบ
และวิธปีฏิบัติฯ) 

100,000 10๐,๐๐๐ 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 
 

100,000 ร้อยละ 100 
ได้รับชุด 

อปพร.มีเครื่องแบบ
ใส่เปลี่ยนทุกป ี

สำนักงาน
ปลัด 

4. โครงการจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง  
 

เพื่อให้มีวัสดุสำหรับการ
ดำเนินงานเพียงพอ 
 

จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ถุงมือ/
น้ำยาผงเคมีแห้ง 
 

38,000 
 

38,000 
 

38,000 
 

38,000 38,000 ร้อยละ 70 มี
วัสดุพร้อมใช้ 

หน่วยงานมวีัสดุ
ดับเพลิงพร้อมใช้
ให้บริการประชาชน 

สำนักงาน
ปลัด 

5. โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนให้
ความรู้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
ฯ 

จัดดำเนินโครงการ/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยา่งน้อยปีละ 
1 ครั้ง(ตามโครงการฯ) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 50 
ของจิตอาสาฯ
ได้รับการฝึก
ฯ/ทบทวน 

จิตอาสาฯมีความรู้
และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 5   โครงการ   418,000 418,000 418,000 418,000 418,000    

 
 
 



๘๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทกุมิติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสขุ 
3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กฎหมายเบื้องต้นสำหรับ
ประชาชนทั่วไป 

เพื่อจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
กฎหมายกบั
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมให้ความแก่ประชาชนใน
พื้นที่หมู่ ๑-หมู่ ๑๐จำนวน ๑ กลุ่มต่อ
ปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 80 ผู้
เข้าอบรมมี
ความรู้ 

ประชาชนใน
ตำบลมีความรู้
เร่ืองกฏหมาย
เพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อชี้แจง
ทำความเข้าใจเพือ่สร้าง
ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงาน
ในการรอยู่ร่วมกันอยา่ง
สมานฉันท ์

เพื่อจัดฝึกอบรม
ชี้แจงให้ประชาชน
เข้าใจในการอยู่
ร่วมกันแบบ
สมานฉันท ์
 

จัดฝึกอบรมชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกันแบบสมานฉันท์ทกุ
หมู่บ้านปีละ ๑ ครั้ง 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนใน
หมู่บ้านอยู่
ร่วมกันอยา่ง
สันต ิ

สำนักงานปลัด 

3. โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน
และตำบลในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจัดเวที
ประชาคม 
หมู่บ้าน/ตำบลทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชาคมหมู่บ้านหมู่ ๑-๑๐
จำนวน ๑๐ ครั้ง และระดับตำบล ๑ 
ครั้งจัดทำและพิจารณาแผนฯ 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ร้อย 80 มีข้อมูล
ในการพัฒนา 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ร่วมกัน
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด 

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชนฯลฯ 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชนฯล 

จัดประชุมทำ/ทบทวนแผนชุมชนหมู่ 
๑-๑๐ปีละ ๑ ครั้ง 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ร้อย 80 ทุกบา้น
มีแผนชุมชน 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านร่วมกัน
ทำแผนพัฒนา
หมู่บ้านตนเอง 

สำนักงานปลัด 

5. โครงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อสร้างจิตสำนึก
และลดปัญหาการ
คอรัปชั่น 

จัดโครงการฝึกอบรมโครงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  
๑๐๐ ราย 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 60 
ปัญหาคอรับ
ชั้นในชุมชน
ลดลง 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านมี
จิตสำนึกที่ดีไม่มี
การคอรับชั้น 

สำนักงานปลัด 

 



๘๓ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร/
สมาชิก/พนักงานสว่นท้องถิ่น/
พนักงานจ้าง/ลูกจ้างตำบลเมือง
น้อย 

เพื่อปลูกจิตสำนกึ
ในด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้
บุคลากรในหน่วย 

จัดทำโครงการฝึกอบรมโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ
ผูบ้ริหาร/สมาชิก/พนกังานส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างตำบล
เมืองน้อย จำนวน 1 ครั้งต่อปี
(รายละเอียดตามโครงการฯ) 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ 80 
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การดำเนิน
โครงการ 

ผู้บริหาร/สมาชิก/
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น/พนักงาน
จ้าง/ลูกจ้างตำบล
เมอืงน้อย 

สำนักงาน
ปลัด 

7. อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะ
เกษ 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ฯ
จังหวัดศรีสะเกษ 

อุดหนุนตามโครงการฯให้ศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดศรีสะเกษ ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง
ตามโครงการ 

ประชาชนในพื้นที่
ปลอดปัญหายา
เสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

8 อุดหนุนที่ทำการปกครอง(ศูนย์
ต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติดและ
ศูนย์อำนวยการป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือนอำเภอกันทรารมย ์

เพื่ออุดหนุนที่ทำ
การปกครองตาม
โครงการฯ 

อุดหนุนตามโครงการฯปีละ ๑ ครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง
ตามโครงการ 

ประชาชนในพื้นที่
ปลอดปัญหายา
เสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

9. อุดหนุนที่ทำการปกครอง(ศูนย์
ต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติดและ
ศูนย์อำนวยการป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือนอำเภอกันทรารมย์ ตาม
โครงการฝึกอบรม อปพร.ต้านยา
เสพติดเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและ 

เพื่ออุดหนุน
ปกครองอำเภอ
กันทรารมย์ตาม
โครงการฯ 

อุดหนุนตามโครงการฯปีละ ๑ ครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง
ตามโครงการ 

อปพร.ได้รับการฝึก
และประชาชนรู้จกั
ปกป้องสถาบัน 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม   9  โครงการ   180,000 180,000 180,000 180,000 180,000    

 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2     ส่งเสริมขีดความสามารถดา้นการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ที่. 1 ยกรับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๔..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าจัดการเรียนการสอน
ให้กับ ศพด.ในสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจัดหา
สื่อการเรียนการสอนโดยกรมฯ
อุดหนุนงบประมาณ 

103,700 103,700 103,700 103,720 103,700 ร้อย 100 
ศพด.ได้รับการ
สนับสนุน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดมีสื่อการเรียน
การสอนเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

2. โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
เกณฑ์บ้านหนองเทาหมู่ 
๓,๙ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนเกณพ์บ้าน
หนองน้ำเต้าโนนสวน 

เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เด็กใน
พื้นที่ได้มีสถานศึกษา 

ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอยีด
แบบแปลนกำหนดจำนวน 2 แห่ง 
ปี 2566 ก่อสร้าง ศพด.บ้านหนอง
น้ำเต้าโนนสวน และป ี2569 
ศพด.บ้านหนองเทา 

2,400,000 - - 2,400,000 - ร้อยละ 100 
มีศูนย์พัฒนา
เด็ก 

บ้านหนองเทาตำบล
เมืองน้อยมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
เพิ่มโอกาสการเรียนรู้
แก่เด็ก 

กอง
การศึกษา 

3. โครงการอบรมการ
จัดทำหลักสูตรและ
สื่อสารเรียนรู้ศพด. 
 

เพื่อให้บุคลากรจัดทำหลัด
สูตรการเรียนการสอนได้ 
 

จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  ๑
รุ่น(รายละเอียดตามโครงการ
กำหนด 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 70 
บุคลากร
สามารถเขียน
หลักสูตรได้
อย่างถูกตอ้ง 

บุคลากรทางการศึกมี
ความรู้เรื่องการจัดทำ
หลักสูตรการสอน 
 

กอง
การศึกษา 

4. โครงการติดตั้งมุ้งลวด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อป้องกันยุงและแมลง ติดต้ังมุ้งลวดสำหรับ ศพด.ในสังกัด
จำนวน 3 แห่ง ตามแบบประมาณ
การ 

- 30,000 20,000 20,000 - ร้อยละ 100  
ศพด.ได้ติดตั้ง
มุ้งลวด 

ศพด.ติดต้ังมุ้งลวด
ป้องกันยุ้งและแมลง
ครบทุกแห่ง 

กอง
การศึกษา 

5. โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬา(3 ศูนย์) 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง
กายใหก้ับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาตาม
แบบประมาณการ อบต.กำหนด 
จำนวน 3 ศูนย ์

- 20,000 - - - ร้อยละ 80
สนามกีฬาของ 
ศพด.ได้รับการ
ปรับปรุง 

เด็กในศพด.มีสนาม
กีฬาออกกำลังกาย 

กอง
การศึกษา 

 
 

 



๘๕ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนทัศนะ
ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 

๑.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง และได้รับ
ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน   
๒.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสภาพ
ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์  
สังคม  วัฒนธรรมความเป็นอยู ่

เด็กนักเรียนในโรงเรียน/
ศพดในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรง 

๑.นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงและมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 
๒.ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
๓.ผู้เรียนมีความสามัคคี  มี
ความอดทน  รู้จักดูแลตนเอง
และผู้อื่น 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

-เพื่อจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับประชาชน/เยาวชน/เด็ก
นักเรียน 

จัดทำโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
สำหรับประชาชน/เยาวชน/
เด็กนักเรียน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 ร้อยละ 70 
พึงพอใจใน
การจัดทำ
โครงการ 

ประชาชน/เยาวชน/เด็ก
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริมนม 

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารเสริมนม
ดื่มเพียงพอแกก่ารเจริญเติบโต 

โรงเรียนจำนวน ๓ แห่ง และ 
ศพด.ที่จัดตั้งในตำบลเมือง
น้อย 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 800,000 ร้อยละ 10 
ได้รับนม
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม
นมครบถ้วนตามหลัด
โภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนและในชุมชน แสดง
ความสามารถของตนเอง 

จัดทำโครงการฯทำกจิกรรม
วันเด็กปีละ 1 ครั้ง 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 ร้อยละ 80 
เด็กพึงพอใจ 

เด็ก/เยาวชนในตำบลได้ร่วม
กิจกรรมแสดงออกถึง
ความสามารถ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

 



๘๖ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กวัด
บ้านเมืองน้อย 

๑.เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่า
เดินทางฯ,ค่าเบี้ยเล้ียงฯใน
การเดินทางเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

จ่ายเป็นค่าเดินทางฯ,ค่า
เล้ียง,ค่าเช่าที่พักสำหับครู
ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรม
สัมมนาฯตามหลักสูตรต่างๆ
ที่เข้าร่วม 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 80 เด็ก
มีความพึงพอใจ 

๑.โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซ้ือเครื่อง
เล่นสนาม 
๒.เดก็ปฐมวัยมีเครื่อง
เล่นสนามที่คุณภาพ
เหมาะสมฯ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการจัดซ้ือสื่อการ
เรียน ศพด.ในสังกัด 
อบต.เมืองน้อย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส่ือการ
เรียนสำหรับเด็กใน ศพด. 

จัดซื้อสื่อการเรียนสำหรับ
เด็กใน ศพด.สังกัด อบต.
เมืองน้อย 

130,000 130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 ร้อยละ 100 สื่อ
การเรียนการ
สอนครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กฯมีสื่อ
การเรียนการสอน
ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

12 วัสดุงานบ้านงานครัว
สำหรับ ศพด.วัด
บ้านเมืองน้อย 

เพื่อให้ ศพด.มีวัสดุของ
เครื่องใช้ของครัวสำหรับทำ
กิจกรรมใน ศพด. 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ตามบันทึกรายงานความ
ต้องการและจัดซื้อตาม
ระเบียบฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ ศพด.มี
วัสดุเพียงพอ 

ศพด.วัดบ้านเมือง
น้อยมีวัสดุงานครัว
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการก่อสร้างรั่วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านเมืองน้อยพร้อม
ประตู 

เพื่อให้ ศพด.วัดบ้านเมือง
น้อยมีความปลอดภยั 

ก่อสร้างรั้งรอบ ศพด.วัด
บ้านเมืองน้อยพร้อมประตู
(ตามแบบแปลน อบต.
กำหนด) 

150,000 - - -  ร้อยละ 100 
ศพด.มีร้ัวและ
ประดู 

ศพด.วัดบ้านเมือง
น้อยมีความปลอดภยั 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในเขตตำบลเมืองน้อย 

เพือ่เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานเพยีงพอ
และตามหลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
(บ้านเมืองน้อยหนองมุข/
บ้านหนองน้ำโนนสวนและ
บ้านหนองเทาจากระดับ
อนุบาล-ป.๖ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100 
เด็กได้รับอาหาร
เสริมนม 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต อบต.
เมืองน้อย 
 

เพื่อสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดีมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมที่น่าอยู่ นา่
เรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.
เมืองน้อย จำนวน 3 ศูนย์ ปี
ละ 1 ครั้ง 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ 50 ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต อบตง
เมืองน้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
บรรยากาศการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมที่
ดีเหมาะสมในการ
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

16 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการทัศนะ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จา
กระสบการณ์จริง 

นำนักเรียนใน ศพด.ทั้ง 3 แห่ง 
เดินทางไปทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ปีละ 1 ครั้ง 

 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ 70 เด็ก
ใน ศพด.ได้รับ
ประสบการณ์
ตรง 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์จริงและ
รู้จักนำความรู้มา
พัฒนาจรเอง 

กรอง
การศึกษา 

17 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)
ในศพด 

เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ค่าใช้จ่าย(รายหวั)สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย ์

107,100 139,400 139,400 139,400 139,400 ร้อยละ 100 
เด็กนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนครบ 

เด็กนักเรียนมีการ
เรียนพัฒนาด้าน
สติปัญญาที่ด ี

กอง
การศึกษา 

18 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่า
หนังสือ/อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบ
นักเรียน/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนใน ศพด 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
เครือ่งแบบนักเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนพร้อ
หนังสือเรียน 

จัดหาเครื่องแบบและอปุกรณ์
การเรียนพรัอม หนังสือเรียน
สำหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ป ี

92,660 92,660 92,660 92,660 92,660 ร้อยละ 100 
เด็กมีวัสดุ
อุปกรณ์การเรียน
ครบ 

เด็กนักเรียนมีการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายจิตใจอารมณ์
สังคมและสติปัญญาที่
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



๘๘ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

19 โครงการกั้นห้องเรียน
ภายใน ศพด.วัดบ้านเมือง
น้อย 

เพื่อความเป็นสัดส่วนใน
การจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรม 

กั้นห้อง 2 ห้องภายในอาคาร ศพด.วัดบา้นเมือง
น้อยทั้ง 2 อาคาร ตามการสำรวจประมาณการ 
ของ อบต.เมืองน้อยกำหนด 

- - 200,000 -  ร้อยละ 100 
ของศูนย์ฯมี
ห้องเรียนเป็น
สัดส่วน 

เด็กนักเรียนมีการเรียน
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาด ี

กอง
การศึกษา 

20 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาครบทกด้านตาม
ศักยภาพ 

จัดการแข่งขันสำหรับเด็กของศพด.(2-5ปี)
จำนวน 67 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ครบทุกคน 

เด็กนักเรียนใน ศพด.
ได้รับการพัฒนา 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานสึกษา 

จัดดำเนินโครงการฯโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก
และเยาชนในสถานศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาไม่
ยุ่งเกี่ยวขาเสพ
ติด 

เด็กเยาวชนใน
สถานศึกษาปลอดจาก
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ภายใน ศพด.บ้าน
หนองน้ำเต้าโนนสวนและ
ศพด.บ้านหนองเทา 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จัดหาและติดต้ังกล้อง CCTVภายใน ศพด.บ้าน
หนองน้ำเต้าโนนสวนและบ้านหนองเทา ตาม
แบบประมาณการ ติดตั้งปีละ 1 ศูนย์ 

- - 20,000 20,000 - ร้อยละ 100 
ศพด.มีกล้อง 
CCTV 

เด็กนักเรียนบุคลาคกรมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กอง
การศึกษา 

23 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บรกิารประกอบด้วย 
-จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็ก จำนวน 3 อัตรา 
- จ้างเหมาแม่บ้าน  ศพด.
วัดบ้านเมืองน้อย  1 
อัตรา 

เพื่อให้ ศพด.บ้านหนอง
เทา,หนองน้ำเต้าโนนสวน
และศพด.วัดบ้านเมือง
น้อยมีบุคลลากรในการ
ดูแลเด็กและให้มีแม่บา้น
ในการดูแลทำความ
สะอาด ศพด.วัดบา้นเมือง
น้อย 

-จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศพด.บา้นไนองเทาจำนวน 2 
อัตรา และ ศพด.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 
จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน, และจ้างเหมา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.เมืองน้อยจำนวน 2 อัตรา 
จ้างเหมาเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดอืนจำนวน 
12 เดือน 

648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 ร้อยละ 100 ได้
ผู้ดูแลเด็กและ
แม่บ้าน 

เด็กในศพด.ได้ผู้ดูแล
ครบทุก ศพด. เด็กได้รับ
การพัฒนาและ ศพด.
สะอาดเรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

24 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.เมืองน้อย 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด
สวยงานเพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารเรียน ศพด.ใน
สังกัด อบต.เมืองน้อย จำนวน 3 ศูนย์(ตามแบบ)
ดำเนินปีปีละศูนย ์

- 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 100 อา
ราคา ศพด.ได้ร
ยับการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม 

บุคลากร/เด็กมีอาคาร
เรียนที่เอื้อต่อการจัด
ประสบการณ์สำหรับ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

 



๘๙ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อบง
ถิ่นไทยผ่านการเล่น
(ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา) 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและอารมณ์ 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศพด.ในสังกัดจำนวน 3 
แห่ง(ตามแบบกำหนด) 

- 170,000 170,000 170,000 - ร้อยละ 
100 ศพด.มี
สนามเด็ก
เล่นฯ 

เด็กใน ศพด.มี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและอารมณ์ 

กอง
การศึกษา 

26 โครงการก่อสร้างเสาธง
ชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมเครารพธง
ชาติ 

ก่อสร้างเสาธงชาติให้ ศพด.ใน
สังกัด อบต.เมืองน้อยจำนวน 2 
ศูนย์ๆละ 1 ต้น ดำเนินการปีละ 
1 ต้น 

20,000 - - 20,000 - ร้อยละ 
100 ศพด.
ได้เสาธง 

เด็กใน ศพด.มีเสาธง
ชาติสำหรับทำกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

27 โครงการก่อสร้างหลังคา
โดมสนามเด็กเล่น 

เพื่อให้ ศพด.เด็กเล็กมี
หลังคาโดมที่สนามเด็ก
เล่นที่ป้องกันแสงแดด 

ก่อสร้างหลังคาโดมสนามเด็กเล่น
ตามรูปแบบรายการ อบต.เมือง
น้อยกำหนด 

- 100,000 - - - ร้อยละ 
100 สนาม
เด็กเล่นมี
หลังคาโดมฯ 

ศพด.มีโดมหลังคา
สนามเด็กเล่น เด็กได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการต่อเติมโรงอาหาร 
ของ ศพด.ในสังกัด อบต.
เมืองน้อย 

เพื่อให้ ศพด.(ห้องเด็ก
เล็กปีที่ 1 เล็กมีหอ้ง
รับประทานอาหารถูก
สุขลัษณะ 

ต่อเติมโรงอาหารตามรูปแบบ
รายการ อบต.เมืองน้อยกำหนด 

- - 50,000 - - ร้อยละ 
100 ศพด.
ได้รับการต่อ
เติม 

ศพด.เด็กเล็กห้องเด็ก
เล็กปีที่ 1 มีหอ้ง

รับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

รวม   28 โครงการ   5,921,460 3,833,760 4,023,760 3,793,760 3,463,760    

 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2     ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่. 1 ยกรับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

จัดกิจกรรมประเพณีบุญผะเหวดใน
ภาพร่วมทั้ง ๑๐  หมู่ บา้นปีละ ๑ 
ครั้ง 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ 80 
ประเพณีได้รับ
การสืบทอด 

ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมการ
จัดงานวันเข้าพรรษา/
ออกพรรษา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๑-๑๐ ได้
ร่วมงานและอนุรักษป์ระเพณีทาง
ศาสนา 

จัดกิจกรรมทั้ง๑๐  หมู่ บา้นในวัน
เข้าพรรษา/ออกพรรษาทกุปี 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ 70 
ประชาชน
พอใจใน
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงาน
บุญบั้งไฟ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ร่วมงานและอนุรักษป์ระเพณี  

จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จัดขบวนแห่/ประกวดจัดงาน
ประจำทุกปีละ ๑ ครั้ง 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ร้อยละ 80 
ประเพณีได้รับ
การสืบทอด 

ประชาชนได้ร่วมกิน
กรรมสืบทอดประเพรี 

กอง
การศึกษา 

4. โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของเรา 

๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
๒.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย
การปฏิบัตจิริง 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนจำนวน ๓ 
แห่งในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย 
 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 70 
ภูมิปัญญา
ได้รับการสืบ
ทอด 

เด็กนักเรียนได้รู้สืบทอด
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของ
ตนเอง 

กอง
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5. โครงการจัดการแข่งชันนักกีฬา
แข่งเรือพาลหาปลา หมู ่3,9 

เพื่อส่งเสริมกีฬาและ
พัฒนาด้านสังคม 
 

จัดกิจกรรมโครงการฯในพื้นที่
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 100 คน(รา
ยลเอียดตามโครงการฯ) 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 80 มี
วัสดุกีฬาใช้ 

ประชาชน/เยาวชนใน
ท้องถิ่นมีวัสดุกีฬาออก
กำลังกาย 

กองการศึกษา 
 

6. โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
มีการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพห่างไกลยาเสพติด
และเกิดความสามัคคี 

จัดการแข่งขั้นกีฬาตา้นยาเสพติด
สำหรับประชาชนในเขตตำบล
เมืองน้อย หมู่ที่ ๑-๑๐ 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ร้อยละ 70 
ประชาชน/
เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชน/ยาวชนมี
สุขภาพดีและห่างไกล
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักกีฬาในการฝึกซ้อมและ
เข้าร่วมแข่งขัน 

ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาในการ
ฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขัน 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ร้อยละ 60 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน/สมาชิก/
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

8. โครงการจัดกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของเด็กและเยาวชน 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตามรายละเอียด
โครงการที่ปฏิบัต ิ

60,000 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 ร้อยละ ๖๐ 
เด็กและ
เยาวชนพึง
พอใจ 
 

เด็กเยาวชนมีความสุข
ในการร่วมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

9 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
จังหวัดตามโครงการจัดงาน
เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบ
สานประเพณีส่ีเผ่าไทยศรีสะ
เกษ 

เพื่อให้การส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน ์

อุดหนุนให้ต่อเมื่อได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการ
กระจายอำนาจฯ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

10,000 อุดหนุน ปีละ 
1 ครั้ง 

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงานของจังหวัดศรี
สะเกษ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 



๙๒ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

10 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอกันทรารมย์ตาม
โครงการจัดงานเทศกาลปี
ใหม่และงานกาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน ์

อุดหนุนให้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการกระจาย
อำนาจ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - อุดหนุนให้ปี
ละ 1 ครั้ง 

ประชาชนได้ร่วม
สืบสานวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

11 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอกันทรารมย์ตาม
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี 

เพื่อให้การสนับสนุนจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธ ี
 

อุดหนุนให้ที่ทำการปกครอง
อำเภอกันทรารมย์จัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีต่างๆเป็นประจำทกุปี 

5,000 5,000 5,000 5,000 - อุดหนุนปีละ
ครั้ง 

กิจกรรมงานรัฐพิธี
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การ
จัดงาน 

กอง
การศึกษา 

12. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริมการกีฬาและ
พัฒนาด้านสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย
เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
จำนวน 20 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ได้ส่งเสริมกีฬา
และพัฒนา 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมกีฬา
และพัฒนาด้าน
สังคม 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม    12  โครงการ   432,000 482,000 502,000 502,000 440,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ที่ .4 พัฒนา ส่งเสรมิ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการปลูกต้นไม้ที่สาธารณะ
ประโยชนภ์ายในเขตตำบล 
เมืองน้อย  หมู่ที ่ ๑  -  ๑๐ 

เพื่อให้บริเวณที่สาธารณะมี
ความร่มร่ืนและสวยงาม 

ปลูกป่าชุมชน ๙  แห่ง 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 20 
ป่าเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเข้าร่วม
ปลูกป่าพื้นป่า
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

2. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นตำบลเมือง
น้อย 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ
เห็นความสำคัญของพันธุ์กรรม
พืชและทรัพยากรต่างๆใน
ชุมชน 
-เพื่อให้ประชาชนรว่มคิดร่วม
ปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ถึง
มหาชนชาวไทย 
-เพื่อให้มีข้อมูลพันธุ์กรรมพืช
และทรัพยากรท้องถิ่น 

ดำเนินงานใน 3 ฐาน
ทรัพยากรได้แก ่
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพและ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 
กรอบ 3 กรอบกิจกรรม
และกิจกรรมสนับสนุน 8 
กิจกรรม 

90,000 90,000 
 

90,000 
 

85,000 
 

85,000 ร้อยละของ
ฐานทรัพย์
กรท้องถิ่น
ในพื้นที่  

ประชาชนเข้าใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
พันธุ์กรรมพืชและ
ทรัพย์กรในท้องถิ่น 

สำนักงาน
ปลัด 

3. โครงการปรับปรุงแก้ไขการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับปรุง
ทัศนียภาพรวมทั้งการ
สนับสนุนการป้องกันภาวะโลก
ร้อน 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน
การรักษาความสะอาดและ
อนุรักษ์ไว ้

จัดทำโครงการฯกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ 60 
ประชาชนมี
จิตสำนึกที่ดี
ในการ
ป้องกัน 

ประชาชนมี
จิตสำนึกที่ดีเพิ่มขึ้น
ในการป้องกัน
ปัญหาโลกร้อน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



๙๔ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

4. โครงการรณรงค์ปลูกป่า
ทดแทนในพื้นที่สาธารณะบา้น
หนองเทาหมู่ ๓ 

-เพื่อรณรงค์ปลูก
ป่าทดแทนในที่
สาธารณะ 

-จัดทำโครงการปลูกป่าทดแทนในที่
สาธารณะทุกป ี

10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนร่วมปลูก
ป่าทำให้ปา่ไม้
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

5. โครงการกำจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 
 

เพื่ออนุรักษ์
บำรุงรักษาแหล่ง
น้ำไม่ให้ตื้นเชินและ
ให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอตลอดป ี

ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน้ำสาธารณาภายในพื้นที่ ปี
ละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
แหล่งน้ำได้รับการ
อนุรักษ ์

แหล่งน้ำสาธารณะ
ไม่ตื้นเขินและ
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอตลอดป ี

สำนักงาน
ปลัด 

6. โครงการป้องกันไฟป่าและไม่
เผาตอซัง หมู่ 1-10 

เพื่ออนุรักษ์ปา่ไม้
และดินไม่ให้เส่ือม
คุณภาพ 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมรรณรงค์การไม่เผ่าป่าและเผ่า
ตอซังข้าว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ใน
เขตพื้นที่ไม่มีการ
เผ่าป่า 

ป่าไม่มีความอุดม
สมบูรณ์และดินไม่
สื่อมคุณภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

7. โครงการองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อยปลอดขยะ 

เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมใน
เขตพื้นที่ให้น่าอยู ่

จัดกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย การคัด
แยกขยะทกุเดือนและรณรงค์การ
จัดทำถังขยะเปยีกให้ครบทุกหมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ปริมาณขยะลดลง
และมีการคัดแยก 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
น่าอยู่ปริมาณขยะ
ลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

8. โครงการปรับปรุงบำรุงรักษา
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 3,9 

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การทำการ
เกษตรกรรม 

จัดซ่อมบำรุงสถานีสูบน้ำและคลอด
ลาดคอนกรีตตามประมาณการ
กำหนด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้
ทำการเกษตรกรรม 

กองช่าง 

9. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกต้นไม้เพื่อเสริม
ศักยภาพชีวมวลและฟื้นฟู
ทรัพยากรปา่ไม้ในครัวเรือน 

เพื่อเพิ่มจำนวนการ
ปลูกต้นไม้สำหรับ
ใช้สอยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพชีวมวลใน
ครัวเรือน 

จัดกิจกรรมสำหรับประชาชนที่สนใจ
ในพื้นที่ อบต.เมืองน้อย 

- - - - - ประชาชนมีการปลู
ร้นไม้ 1 ต้นใน
พื้นที่ของตนเอง
อย่างน้อยร้อยละ 
80 

ประชาชนมีการ
ปลูกต้นไม่เพิ่มขึ้น 

อบต.เมือง
น้อยร่วมกบั
พลังงานฯ 

10. โครงการกิจกรรมส่งเริมการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ชุมชน 

จัดกิรกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ป่าสำหรับพื้นที่ป่าชุมชน/ป่า
สาธารณะประโยชน์ใน 

- - - - - เพื่อพื้นที่ปลูกต้นไม้
ในป่าชุมชน/ป่าสา
ธารระประโยชน ์
ยอ่างน้อย 1 ไร ่

พื้นที่ป่าชุมชน/ป่า
สาธารณะ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

อบต.เมือง
น้อย/พลัง

งานฯ 

รวม 10  โครงการ   210,000 210,000 210,000 210,000 210,000    



๙๕ 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดบัสินค้าเกษตรสูม่าตรฐานอย่างครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร  
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการ
ประชาสัมพันธ์/เลือกตั้ง
ผู้บริหารหรือสมาชิก 
อบต.กรณีครบวาระ
หรือมีตำแหน่งวา่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ต่างๆในการ
ดำเนินการจัดการ
เลือกตั้ง 
 

จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิก อบต.กรณี
ครบวาระหรือมีตำแหน่งว่าง 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ร้อยละ 100 ได้
ดำเนินการ 

สมาชิก/ผู้บริการ
ได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามาใหม ่

สำนักงาน
ปลัด 

2. โครงการสำรวจความพึง
พอใจการใหบ้ริการของ 
อบต. 

เพื่อสำรวจความพึง
พอใจการใหบ้ริการ
ประชาชนในพื้นที่
ตำบลเมืองน้อย 

จ้างเหมาหน่วยงานฯสำรวนความพึงพอใจ
กาให้บริการงานของอบต.เมืองน้อยปีละ  
๑  ครั้ง 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ 80 
ได้รับความการ
ประเมิน 

การบริการของ 
อบต.ได้รับการ
ประเมิน 

สำนักงาน
ปลัด 

3.. โครงการอบรมสัมนา
และศึกษาดูงาน
ภายในประเทศของ
คณะผู้บริหาร,สมาชิก
และพนักงานสว่นตำบล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และรับประสบการณ์
ตรงในการพัฒนา
ตนเองและหน่วยงาน 
 

อบรมสัมนาและศึกษาดูงาน
ภายในประเทศของคณะผู้บริหาร,สมาชกิ
และพนักงานสว่นตำบล(รายละเอียดตาม
โครงการที่ดำเนินงานฯ) 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ประสบการณ์
และความรู ้

พนักงาน/
เจ้าหน้าที่/ผู้บริการ
ได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรง
ในการทำงาน 

สำนักงาน
ปลัด 

4. โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตัง้ 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายระเบยีบ
เกี่ยวกบัการเลือกตั้ง
แก่คณะกรรมการฯ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับกฏหมาย,
ระเบียบ,ฯลฯในการดำเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น(รายละเอียดค่าใชจ้่ายเป็นไปตาม
โครงการฯกำหนด) 

30,000 - - - -    

 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

5. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
และตรวจสอบได ้

เพื่อให้การบริหารองค์กรมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ประชาชนเข้ามามีสวนร่วม
รับรู้รับทราบการบริหารงาน
ของอบต.ให้มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 

พัฒนาปรับปรุงระบบสาระสนเทศ
ของอบต.ให้ทันสมัยประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยา่งสะดวก 

30,000 30,000 30,000 30,000 300,000 ร้อยละ 80 
พึงพอใจใน
การรับรู้
ข่าวสาร 

ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
และได้รับบริการ
สะดวก 

สำนักงานปลัด 

6. โครงการปรับปรุง
หอประชุมอาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.เมืองน้อย 

เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้และ
มีความพร้อมสำหรับการ
ประชุมต่างๆ 

ปรับปรุงอาคารติดตั้งผ้าม่าน 
อาคารหอประชุมเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
(รายละเอียดตามแบบประมาณการ 
อบต.เมืองน้อยกำหนด) 

80,000 - - - - ร้อยละ 100 
มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

อาคารห้อง
ประชุมมีความ
พร้อมต่อการใช้
งาน 

สำนักงานปลัด 

7. โครงการจัดที่พักรอคอย
สำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อน 
ขณะมาติดต่อราชการ 

จัดทำที่พักสำหรับให้บริหาร
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
จำนวน 3 แห่ง 

50,000 - 50,000 - 50,000 ร้อยละ 100 
มีการจัดทำที่
พัก 

อบต.เมืองน้อยที่
พักสำหรับ
บริการผู้มา
ติดต่อราชการ 

สำนักงานปลัด 

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ(สำนักงาน
ปลัด/กองคลัง/กอง
ช่าง/กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหาร/สมาชิก/พนกังานส่วน
ตำบลและพนกังานจ้างในการ
เดินทางไปราชการฯเบิกจ่ายตาม
ระเบียบวธิีปฏบิัติฯ 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

 ร้อยละของ
บุคลากร

เดินทางไป
ราชการ 

บุคลากรได้รับ
ประสบการณ์
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด/กอง

คลัง/กองช่าง/
กองการศึกษา

ฯ 

 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานสำหรับ สำนักงาน
ปลัด/กองคลัง/กองช่างและ
กองการศึกษา) 

เพื่อตั้งไว้ในการ
บำรุงและซ่อมแซม
ทรัพย์สินในหน่วย
สำนักงานปลัด/
กองคลัง/กองช่าง
และกองการศึกษา 

จ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซม
ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ
สำนัก/กองในหนว่ยอบตงเมืองน้อย
ตามรูปแบบรายการที่เสนอขอฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ร้อยละของ
วัสดุครุภัณฑ์
ได้รับการ
ซ่อมแซมฯ 

วัสดุครุภัณฑ์
ได้รับการซ่อม
บำรุงใช้งาน
ปกต ิ

สำนักงานปลัด/
กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง
การศึกษาฯ 

10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่า
เช่าเครื่องถ่าย
เอกสารในการ
ให้บริการ
ประชาชนและ
การปฏิบัติงานฯ 

จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนตาม
สัญญาเช่าท่ี อบต.จัดทำกับผู้รับ
จ้าง(รายละเอียดตามเอกสาร
สัญญาเช่าท่ีทำฯ) 

72,000 
 

72,000 
 

72,000 
 

72,000 
 

 ร้อยละของ
การใช้งาน
ของเครื่อง
ถ่ายเอกสารท่ี
เพียงพอ 

อบต.มีเครื่อง
ถ่ายเอการ
สำหรับ
ให้บริการ
ประชาชน
และการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักงานปลัด 

11 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการประกอบด้วย 
-จ้างเหมาบริการทำความ
สะอาดอาคารท่ีทำการ 
-จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 
- ค่าจ้างเหมาอื่นๆท่ีเป็น
กิจการในหน้าท่ี อบต. 

เพื่อตั้งจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ
ของสำนักงาน 

เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาดสำนักงานฯ,ค่ารักษา
ความปลอดภัย และค่าจ้างเหมา
อื่นฯในหน่วยงาน อบต.เมือง
น้อย โดยสำนักงานปลัด อบต.
เมืองน้อย เบิกจ่ายเป็นรายเดือน 

192,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

192,000 
 

192,000 
 

192,000 
 

192,000 ร้อยละ80 
งานบริการ
ดำเนินการ
ลุล่วง 

อบต.เมือง
น้อยสะอาด
ปลอดภัยและ
งานอื่นสำเร็จ
ลุล่วง 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

12 อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรา
รมย์ตามโครงการอำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อให้ศูนย์ฯ
สามารถปฏบิัติงาน
โดยการ
ประสานงานให้การ
สนับสนุนส่งเสริม
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนให้เทศบาลตำบลกันทรา
รมย์ตามดครงการฯปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

สำนักงานปลัด 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
เขต สำนักงานอบต.เมืองน้อย 

เพื่อให้ภูมิทัศย์ของ
หน่วยงานเรียบรอ้ย
สวยงาม 

จ้างเหมาปรับเกรดพื้นที่เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตบริเวณ
สำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย  ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละของพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

อบต.เมืองน้อย
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

สำนักงานปลัด 

รวม .........13..........โครงการ   11,034,000 874,000 874,000 874,000 962,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร  
๖.2 แผนงานงบกลาง         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการสมทบ
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุน
บำเหน็จบำนาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ส่งเงินสมทบให้กองทุนฯปี
ละ ๑ ครั้ง 

320,000 
 

320,000 
 

320,000 320,000 
 

320,000 สวัสดิการการทำงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
มีสวัสดิการครบทุก
คน 

สำนักงานปลัด 

2. เงินค่าสำรองจ่าย -เพื่อไว้ใช้ใน 
กรณีฉุกเฉินที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

ใช้จ่ายกรณีฉกุเฉินที่ไม่
อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือทันท ีร้อยละ 
๕๐ 
 

อบต.เมืองน้อยมี
งบประมาณสำรองไว้
ใช้จ่ายในกรณีจำเป็น
เร่งด่วน 

สำนักงานปลัด 

3. โครงการเงินสมทบอง
ทุนประกันสังคมของ
ลูกจ้าง 

เพื่อสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง อบต.เมืองน้อย 

เงินสมทบประกันสังคม 
ของพนักงานจ้าง อบต.
เมืองน้อยตลอด
ปีงบประมาณ 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 สวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗๐ 

อบต.เมืองน้อยส่งเงิน
สมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมเพื่อเป็น
สวัสดิการแกพ่นักงาน
จ้าง 

สำนักงานปลัด 

4.. โครงการสบทบระบบ
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่น
ดำเนินงานบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

สบทบเข้ากองทุนปีละ 1 
ครั้งตามประกาศ
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพฯ 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 ร้อยละ 100ส่งเงินสมทบ พนักงานเจ้าหนา้ที่มี
สุขภาพที่ด ี

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570(บาท) 

5. โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อให้ผู้พิการหรอื
ทุพพลภาพมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบีย้ยังชีพสำหรับผู้
พิการหรือทพุพลภาพที่ขึ้น
ทะเบียน กบัองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมือง
น้อยจำนวน 170 คน 

1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 ร้อยละ100 ผู้
พิการหรือทพุพล
ภาพได้รับเบี้ย
ดำรงชีพ 

ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

6 โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบีย้ยังชีพให้ผู้สูงอายุ
ที่ขึ้นทะเบียน และ
คุณสมบัติครับถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ จำนวน 752 
ราย 

7,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000 ร้อยละ 100 
ผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับ
เบี้ยฯ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

7 โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์
ที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 1 
รายๆละ 500 ต่อเดือน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 100 
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยฯ 

ผูป้่วยเอดส์มุคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

รวม   7  โครงการ   9,556,000 9,556,000 9,556,000 9,556,000 9,556,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี.5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร  
๖.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการจดัตั้งศูนยไ์กล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบล
เมืองน้อย 

เพื่อเป็นศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
เกิดข้อพิพาท
ต่างๆ 

จัดตั้งศูนย์ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อยจำนวน 1 
ศูนย์(รายละเอียดตามระเบียบ
กฎหมายที่กำหนด) 

10,000 - - - - ร้อยละของผู้
มาใช้บริการ
พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พื้นที่ไม่มีกรณี
พิพาทต่างๆ
เกิดขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 1 โครงการ   10,000 - - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ที่ 5  พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการลงท่อ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านหนองมุขหมู ่
5 

เพื่อให้ถนน
หมู่บ้านมีท่อ
ระบายน้ำ 

ลงท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองมุขหมู่ 5 
ความยาวในการดำเนินงาน 
150 เมตร ลงท่อระบายน้ำ
ตามรูปแบบประมาณการ
ของ อบต.เมืองน้อยกำหนด 

300,000 - - - - ร้อยละของท่อ
ระบายน้ำในชุมชน
ที่เพ่ิมขึ้น 

บ้านหนองมุขมีท่อระบายนำ้
ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เส้นโนน
ก่อ บ้านหนองมุข 
หมู่ 5 

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก
ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนน
ก่อ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 900 เมตร โดย
การดำเนินการปีละ 450 
เมตร(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

300,000 - - - - ร้อยละของถนน 
คสล.ที่เพิม่ขึ้น 

ประชาชนสัญจรสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เส้นป่า
ช้า บ้านหนองมุข 
หมู่ 5 

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก
ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นป่า 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 700 เมตร โดย
การดำเนินการปีละ 350 
เมตร(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

- - 200,000 - - ร้อยละของถนน 
คสล.ที่เพิม่ขึ้น 

ประชาชนสัญจรสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๓ 

 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบา้นหนองมุขหมู ่5-
บ้านเมืองน้อยหมู ่1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานสัญจร
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร(ตามแบบ
แปลนที่กำหนด)ดำเนินการปีละ 
250 เมตร 

2,- 200,000 - - - ร้อยละ ละ 80 
ประชาชนพึงพอใจ
ในกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชน
สัญจร
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนนดินลง
หินคลุกเส้นหนองมุข-ห้วย
หนาด 

เพื่อให้สัญจร
สะดวก 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 
(ตามแบบแปลนทีก่ำหนด) 
ดำเนินการ ปีละ 400 เมตร 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 ประชา
สัญจรสะดวก 

ประชาชน
สัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้นให้มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมุข
หมู่ 5 ตามแบบประมาณการ 

- - - - 300,000 ร้อยละ 80 ประชา
มีน้ำประปาใช้
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนขึ้น
ดินจากบา้นนายอาคม-
หนองยางน้อย บ้านหนอง
มุข หมู่ 5 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนขึ้นดินเส้นจากบ้านาย
อาคม-หนองยาง(ตามแบบประมาณ
การที่กำหนด) 

200,000 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพอใจใน
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชน
สัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านหนองเทาหมู ่3 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

เส้นบ้านนายสมพงษ์ พลพิทักษ์-
ทางหลวง(รายละเอยีดตามการ
สำรวจออกแบบประมาณการ) 

150,000 - - - - ร้อยละของถนนดิน
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนทั้ง
สองตำบล
สัญจร
สะดวก 

กองช่าง/ 

9. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคสล.ภายในหมู่บา้นเมือง
น้อยหมู่ 7 

เพื่อให้มีรางระบาย
น้ำสำหรับระบาย
น้ำในชุมชนลด
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ภายใน
หมู่บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 ตามแบบ
แปลน อบต.เมืองน้อยกำหนด 

200,000 - - - - ร้อยละของราง
ระบายนำ้ คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ชุมชน
หมู่บ้านไม่มี
ปัญหาน้ำ
ท่วมขังใน
ชุมชน 
 

 

 
 
 



๑๐๔ 

 

 
 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกสายบา้นนายวสันถึง
บ้านนายอำไพ บ้านเมือง
น้อย หมู ่7 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้าน
นายวสันถึงบา้นนายอำไพ ตามราย
แบบรายการสำรวจประมาณการ 

- 200,000 - - - ร้อยละของถนนได้รับ
การลงหินคลุก 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกสายสวนนายบุญ
จันทร์ ไปหมู่ 6 บ้านเมือง
น้อยหมู่ 7 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงถนนสายสวนนายบุญ
จันทร์ไปหมู่ 6 ตามการสำรวจ
ประมาณการจาก อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

- - 200,000 - - ร้อยละของถนนได้รับ
การปรับปรุงลงหินคลุก 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้านโนนสวน หมู ่
2 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
โนนสวน หมู ่2 ตามการสำรวจ
ประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

300,000 - - - - ร้อยละของถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำภายในหมู่บ้านโนนสวน 
หมู่ 2 

เพื่อให้มีรางระบาย
น้ำลดปัญหานำ้
ท่วมขังในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้านโนนสวนหมู่ 2 ตามรูปแบบ
รายการที ่อบต.เมืองน้อยกำหนด 

- 200,000 - - - ร้อยละของรางระบาย
น้ำ คสล.ที่เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านมีราง
ระบายนำ้ปัญน้ำ
น้ำท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้านหนองเทาหมู่ 
3 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หนองเทา หมู่ 3 ตามการสำรวจ
ประมาณการจากทาง อบต.เมือง
น้อย จำนวน 1 สาย 

300,000 - - - - ร้อยละของถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน
หนองเทา หมู่ 3 

เพื่อให้มีรางระบาย
น้ำ คสล.ลดปัญหา
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนองเทาหมู ่3 ตาม
รูปแบบประมาณการ จากทาง 
อบต.เมืองน้อยกำหนด 

- 200,000 - - - ร้อยละของรางระบาย
น้ำ คสล.ที่เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านชุมชุนมี
รางระบายน้ำ 
คสล. ปัญหาน้ำ
ท่วมชังในชุมชน
ลดลง 

กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
ลูกรังพร้อมเกดบดอัดบ้าน
หนองเทาหมู่ 3 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลงหินลูกรังพร้อมเกรด
บดอัด บ้านหนองเทาหมู่ 3 ตาม
รูปแบบสำรวจจากทาง อบต.เมือง
น้อยกำหนด 

- - 200,000 - - ร้อยละของถนนลงลูกรัง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านหนองเทาหมู ่3 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินบ้านหนองเทาหมู่ 
3 เส้นทางโดยการสำรวจออกแบบ
ประมาณการจากทาง อบต.เมือง
น้อยกำหนด 

- - - 200,000 - ร้อยละของถนนดินที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้านหนองน้ำเต้า
หมู่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้า
หนองน้ำเต้าหมู่ 10 ตามรูปแบบ
ประมาณการจากทาง อบต.เมือง
น้อยกำหนด จำนวน 1 สาย 

200,000 - - - - ร้อยละของถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

19. โครงการก่อสร้างถนนขึ้น
ดินลงลูกรัง บ้านหนอง
น้ำเต้าหมู่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนขึ้นดินลงลูกรัง บ้าน
หนองน้ำเต้าหมู่ 10 ความยาว
ประมาณ 400 เมตร ทั้งนี้ตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

- 150,000 - - - ร้อยละของถนนดินลง
ลูกรังที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้าน บ้านเมือง
น้อยหมู่ 8 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านเมืองน้อย หมู่ 8 ตามรูปแบบ
ประมาณจากทาง อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

200,000 - - - - ร้อยละของถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการลงท่อระบายน้ำ 
บ้านเมืองน้อยหมู ่8 

เพื่อให้มีท่อระบาย
น้ำลดปัญหานำ้
ท่วมขัง 

ลงท่อระบายน้ำบ้านเมืองน้อยหมู่ 
8 ขนาด 80 ซม สายข้างถนน
หลวง 2086 รายละเอยีดตามการ
สำรวจจากทาง อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

- 300,000 - - - ร้อยละ 50 ความพึง
พอใจของประชาชนใน
พื้นที่ต่อโครงการ 

ปัญหาน้ำทว่มขัง
ในหมู่บ้านลดลง 

กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้านเมืองน้อยหมู่ 
6 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่
บ้านเมืองน้อยหมู ่6 กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.เมืองน้อยสำรวจ
ออกแบบ 

300,000 - - - - ร้อยละของถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านเมืองน้อยหมู ่6 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินจากเส้นทางบ้าน
หนองเทาถึงหนองสัมหมีและหนอง
กระเตา ถนนกว้าง 4 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
การสำรวจประมาณการจาก อบต.
เมืองน้อย 

- 300,000 - - - ร้อยละของถนน ดินที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้านหนองเทาหมู่ 
9 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หนองเทาหมู่ 9 ถนนกว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบ
รายการ อบต.เมืองน้อยกำหนด 

300,000 - - - - ร้อยละของถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

26. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกบ้านหนองเทาหมู่ 
9 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกระหว่าง
บ้านหนองเทา-โนนสวนความยาว
ประมาณ 6,000 เมตร 
รายละเอียดตามแบบประมาณการ
จาก อบต.กำหนด 

- 300,000 - - - ร้อยละของถนนดิน
ได้รับการปรับปรุงลงหิน
คลุก 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างถนนดินสู่
ไร่นาบ้านหนองเทาหมู่ 9 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินสู่ไร่นาบ้านหนอง
เทาหมู่ 9 รายละเอยีดตามการ
สำรวจประมาณการจาก อบต.เมือง
น้อยกำหนด 

- - 300,000 - - ร้อยละของถนนดินที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

28. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านโนนสวนหมู ่
2 

เพื่อลดต้นทุนใน
การทำการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านโนน
สวนหมู่ 2 ตามการสำรวจประมาณ
การจาก กฟผ.อำเภอกันทรารย์
สำรวจประมาณการ 

500,000 - - - - ร้อยละ50 ต้นทุนการ
ทำการเกษตรลดลง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ทำการเกษตรลด
ต้นทุนในการผลิต 

กองช่าง 

29. โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกสายหนองอีเงินไป
หนองขอนแก่น 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหนองอี
เงินไปหนองขอนแก่น บ้านโนนสวน
หมู่ 2 ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร(รายละเอียดตามที่ 
อบต.กำหนด 

- 300,000 - - - ร้อยละ100 ถนนได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30. โครงการก่อสร้างถนนขึ้น
ดินพร้อมลงลูกรังสายสวน
ยางนางจรรยาไปหนองแลน 
หมู่ 2 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว
ประมาณ 1,000 เมตร
(รายละเอียดตามประมาณการ 
อบต.เมืองน้อยกำหนด) 

- - 300,000 - - ร้อยละ100
ของถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายแยกหนองสระพังไป
หนองแวงและหนองขอย
แก่น บา้นโนนสวน หมู่ 2 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

ขนากถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
(รายละเอียดตามการสำรวจ
ประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

- - - 500,000 - ร้อยละ 
100 ถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

32. โครงการก่อสร้างถนนขึ้น
ดินพร้อมลงหินคลุกจาก
สวนนายอารีย ์ทุมวงศ์ ถึง
แยกหนองขันทอง บ้านโนน
สวน หมู่ 2 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 700 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กำหนด) 

- - - - 300,000 ร้อยละ 
100 ถนน
ขึ้นดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

รวม  32   โครงการ   3,250,000 2,150,000 1,200,000 1,000,000 600,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับสินคา้เกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ ที่ 5  พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เช่ือมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรไปห้วยหนาด 
บ้านเมืองน้อยหมู ่1 

เพื่อให้มีไฟฟ้าทำ
การเกษตรใช้ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้สำหรับดำเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร
ไปห้วยหนาด รายละตามการ
สำหรับประมาณการจาก การ
ไฟฟ้า  

- 300,000 - - - ร้อยละของไฟฟ้าการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ทำการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านโนนสวน
หมู่ 2 

เพื่อให้มีไฟฟ้าทำ
การเกษตรใช้ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้สำหรับดำเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร
ไปห้วยหนาด รายละตามการ
สำหรับประมาณการจาก การ
ไฟฟ้า  

- - 300,000 - - ร้อยละของไฟฟ้าการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ทำการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

 

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านหนองเทา
หมู่ 3 

เพื่อให้มีไฟฟ้าทำ
การเกษตรใช้ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้สำหรับดำเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร
ไปห้วยหนาด รายละตามการ
สำหรับประมาณการจาก การ
ไฟฟ้า  

- - - 300,000 - ร้อยละของไฟฟ้าการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ทำการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

 

4. 3  โครงการ   - 300,000 300,000 300,000 -    

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่    3  ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570(บาท) 

1. โครงการอบรมการเพาะ
เห็ดฟางบ้านเมืองน้อย
หมู่ 7 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เพาะเห็ดฟาง 

จัดทำโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด
ฟางให้ประชาชนที่สนใจในหมู่บา้นเมือง
น้อยหมู่ 7 รายละเอียดค่าใช้จา่ยตาม
โครงการฯ 

30,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนในหมู่ 
7ที่ได้รับการ
อบรม 

ประชาชน
บ้านเมืองน้อย
หมู่ 7 
สามารถเพาะ
เห็ดฟางเองได้ 

สำนักปลัด 
อบต.เมือง
น้อย./หมู่บ้าน 

2. โครงการอบรมและ
ส่งเสริมการเลี้ยงหอย
ขมบ้านหนองเทาหมู ่3 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

จัดส่งเสริมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงหอยขมให้ประชาชนในหมูบ่้าน
หนองเทาหมู่ 3 จำนวน  50 คน
(รายละเอียดค่าใช้จา่ยตามโครงการ 

20,000 - - - - ร้ยยละของ
รายได้ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้และ
รายได้เพิ่ม 

สำนักปลัด 

3. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงโค
เนื้อบ้านหนองเทาหมู ่3 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ความชำนาญและการเลี้ยง
ที่ดำเนินการต่อเนื่อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มการเลี้ยงโค
เนื้อบ้านหนองเทาหมู ่3 (รายละเอียด
ตามโครงการ) 

- 30,000 - - - ร้อยละของผู้
เล้ียงโคเนื้อ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความชำนาญ
การเลี้ยงโค
เนื้อ 

สำนักปลัด 

รวม.     3  โครงการ   50,000 30,000 - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่    3  ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
2..  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างโรงอบ
พริกพลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านเมืองน้อย หมู่ 8 

เพื่อให้หมู่บ้านมโีรง
อบแห้งสำหรับแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร และ
สินค้าทางการเกษตร
มีคุณภาพ 

ก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
รูปแบบรายการที่สำหรับออกแบบ
ประมาณการ 

- 300,000 - - - ร้อยละของ
หมู่บ้านมีโรง
อบแห้ง
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เกษตรกรสามารถ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรได้
อย่างมีคุณภาพ 

สำนักงานปลัด 

รวม     1  โครงการ   - 300,000 - - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทกุมิติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคมและการสาธารณสุข 
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการรณรงค์การป้องกัน
โรคฉี่หนู บ้านเมืองน้อย หมู ่7 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคฉี่หน ู

จัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือรณรงค์เกี่ยวกบัการ
ป้องกันโรคฉี่หนูให้ประชาชน บา้นเมืองน้อย
หมู่ 7 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของโรคฉี่หนู
ลดลง 

ประชาชน
บ้านเมืองน้อยหมู ่
7 ปลอดโรคฉี่หน ู

สำนักงาน
ปลัด 

2. โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์
สำหรับประชาชนบา้นเมือง
น้อยหมู่ 7 

เพื่อให้มีเวชภัณฑ์สามัญ
สำหรับประชาชน 

จัดซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆสำหรับป้องกันหรือ
รักษาให้ประชาชนบ้านเมืองน้อยหมู่ 7 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของประชาชน
มีเวชภัณฑ์ 

ประชาชนมี
เวชภัณฑ์เพียงพอ 

สำนักงาน
ปลัด 

3. โครงการณรงค์ป้องกันทำลาย
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 
บ้านหนองเทาหมู ่3 

เพื่อลดปัญหา
ไข้เลือดออก อื่นๆ 

จัดกิจกรรมอบรมหรอืรณรงค์ป้องกันและ
ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายใน
บ้านหนองเทาหมู ่3 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละไข้เลือดออกใน
หมู่บ้านลดลง 

ประชาชนปลอด
โรคไข้เลือดออก 

สำนักงาน
ปลัด 

4. โครงการรณรงค์ลด ละเลิก
สุรา/บุหรี่ 

เพื่อลดปัญหาการดื่ม
สุรา/บุหรี่ในประชาชน
บ้านหนองเทา หมู่ 3 

จัดกินกรรมรณงค์การงด ลดเลิกสุรา/บุหรี่ใน
ประชาชนบ้านหนองเทาหมู่ 3 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของการดื่ม
สุราและสูบบุหรี่ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่
เลิกสุรา/บุหรีลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

5. โครงการฝึกอบรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับการสารเคมี
ต่างๆในการทำการเกษตร 
บ้านหนองมุข หมู่ 5 

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีทำ
การเกษตรอยา่ง
ปลอดภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการใช้สารเคมี
ในการทำการเกษตรของประชาชนในหมู่ 5 
(รายละเอียดตามโครงการ) 

10,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนในหมู่ 5 ข้า
รับการฝึกอบรม 

ประชาชนมีความรู้
และทำการเกษตร
อย่างปลอดภัยจาก
การใช้สารเคมี
ต่างๆ 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

                                                                                                                                                                                                                                
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

6. โครงการรณรงค์การกำจัดขยะ
มูลฝอยในหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อชุมชนหมู่บ้านเป็น
ชุมชนปลอดขยะ 

จัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยใน
หมู่บ้าน บา้นหนองมุข หมู่ 5 
(รายละเอียดตามกิจกรรมที่ดำเนินการ) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ชุมชน
หมู่ 5 เข้ารว่ม
กิจกรรม 

บ้านหนองมุขหมู ่
5 เป็นหมู่บ้าน
ปลอดขยะมูลฝอย 

สำนักงางาน
ปลัด 

7. โครงการรณรงค์การกำจัดขยะ
มูลฝอยในหมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อชุมชนหมู่บ้านเป็น
ชุมชนปลอดขยะ 

จัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยใน
หมู่บ้าน บา้นเมืองน้อย หมู่ 1 
(รายละเอียดตามกิจกรรมที่ดำเนินการ) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ชุมชน
หมู่ 5 เข้ารว่ม
กิจกรรม 

บ้านหนองมุขหมู ่
5 เป็นหมู่บ้าน
ปลอดขยะมูลฝอย 

สำนักงางาน
ปลัด 

รวม 7 โครงการ   45,000 35,000 35,000 35,000 35,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทกุมิติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสขุ 
๓.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

31 โครงการอบรมเยาวชนตา้นยา
เสพติดบ้านเมืองน้อยหมู่ 7 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัปัญกายาเสพ
ติดและลดการติดยาใน
กลุ่มเยาวชน 

จัดฝึกอบรมโครงการเยาวชนด้านยาเสพติด
บ้านเมืองน้อยหมู ่7 (รายละเอยีดตาม
โครงการ) 

30,000 - - - - ร้อยละ50 เยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

ปัญหาเกีย่วกบัยา
เสพติดลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

2. โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ตอ่ต้านยาเสพ
ติด บ้านหนองเทา หมู่ 3 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติด 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณงค์ต่อต้านยา
เสพติดในหมู่บ้านหนองเทา หมู ่3 
รายละเอียดตามโครงการ 

10,000 - - - - ร้อยละ 80 พึงต่อใจ
ต่อกิจกรรม 

ประชาชนได้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

3. โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสผู้ยาก
ไร 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสและผูย้าก
ไร 

จัดดำเนินการให้ความชว่ยเหลอืเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ตาม
ระเบียบกฏหมายที่ทำได ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50เด็ก สตรี 
คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้
ได้รับการช่วยเหลือ 

คุณภาพชีวิตของ
เด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยาก
ไรดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม   3  โครงการ   70,000 30,000 30,000 30,000 30,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทกุมิติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสขุ 
3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้านหนองเทา 
หมู่ 9 

เพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรมต่างๆใน
หมู่บ้านและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ดำเนินโครงการตดิตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน
หนองเทาหมู่ 9 ตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ 

200,000 - - - - ร้อยละของ
ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักงาน
ปลัด 

3. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่
บ้านเมืองน้อย 
 หมู่ 7 

เพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรมต่างๆใน
หมู่บ้านและมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ดำเนินโครงการตดิตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้านเมือง
น้อย หมู่ 7 ตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ 

- 30,000 - - - ร้อยละของ
ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 2  โครงการ   200,000 30,000 - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทกุมิติ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสขุ 
3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการรณรงค์การมีส่วนร่วม
ในสังคม บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 

เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน 

จัดกินกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆในชุมชน/หมู่บ้าน 
บ้านเมืองน้อย หมู่ 7 รายละเอยีด
ตามกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 50 
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนเกิด
ความรักสามัคคี
ในการร่วมทำ
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการรณรงค์การออกกำลัง
กายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และประชาชนทัว่ไป บ้าน
หนองเทา หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข้งแรง 

จัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย
สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ประชาชนทั่วไป บ้านหนองเทาหมู่ 3 
รายละเอียดตามโครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 50 
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ร่างกายแข็งแรง 

สำนักงานปลัด 

รวม    2  โครงการ   7,000 7,000 7,000 7,000 7,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2     ส่งเสริมขีดความสามารถดา้นการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ที่. 1 ยกรับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๔..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2     ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่. 1 ยกรับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการงดเหล้า
เข้าพรรษา บา้นเมือง
น้อยหมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

จัดกิจกรรมหรือทำข้อตกลงงดเหล้า
เข้าพรรษาสำหรับประชาชนใน 
บ้านเมืองน้อยหมู ่8 

- - - - - ร้อยละ 50 
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สำนักปลัด/
หมู่บ้าน 

2 โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกานต์ 
บ้านเมืองน้อยหมู ่8 

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่
สำคัญ 

จัดกิจรรมประเพณีสงกานต์สำหรับ
บ้านเมืองน้อย หมู่ 8 ให้เยาวชน
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซ่ึง
ประเพณีที่สำคัญ 

- - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนเยาวนได้ร่วม
สืบสานประเพณีที่
สำคัญ 

สำหนักงาน
ปลัด/
หมู่บ้าน 

รวม     2  โครงการ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ที่ .4 พัฒนา ส่งเสรมิ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดบัสินค้าเกษตรสูม่าตรฐานอย่างครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร  
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิต ิ
๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร  
๖.2 แผนงานงบกลาง         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570(บาท) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ที่.5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกบัการพัฒนาทุกมติ ิ
๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการด้านองค์กร  
๖.3 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร   
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรีสะเกษที่ 5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบา้นหนองมุขหมู ่5 ไป
บ้านผึ้งตำบลทาม 
(ศก.ถ.140-14) 

เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ประมาณการสำรวจของ อบต.เมือง
น้อยกำหนด) 

1,200,000 1,200,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวกและมี
ถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง/
อบจ./
จังหวัด/
กรม 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านเมืองน้อยหมู ่7(ทางมูล) 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านเมืองน้อยหมู ่
7(ทางมูล) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
3,500 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.15 เมตร(แบ่งการดำเนินการทั้ง 
5 ป ี

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละของ
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๔ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วย 
งานท่ี 
รับผิด 
ชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
โนนสวนหมู่ 2-บ้านหนอง
น้ำเต้าหมู่ที่ 4,10 

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายบ้านโนนสวนหมู่ที่ 2-บา้น
หนองน้ำเต้าหมู่ที่ 4,10(ศก.ถ.140-
06)ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร(ตามแบบ) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ
ถนนได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านหนองเทา –ไปบ้าน
โนนสวน(ศก.ถ.140-11) 

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว 
6,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.10 เมตรโดย
ดำเนินการประมาณปีละ 1,200 
เมตร (ตามแบบ) 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ร้อยละของ
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านหนองน้ำเต้า – ไปเขต
ตำบลอีปาด(ศก.ถ.140-15) 

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,590 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 
ดำเนินการขอรับการสนับสนุ่นอยาง
น้อยยาวปีละ  310 เมตร(ตามแบบ) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
ถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านเมืองน้อยหมู่ที่ 6 
(หนองซำหมี)(ศก.ถ.140-16) 

เพื่อให้การ
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,340 เมตร หนา 0.15 เมต ไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร(โดย
ดำเนินการอยา่งน้อยปีละ 268 
เมตร) 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละของ
ถนน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยง
านท่ี 

รับผิดช
อบ 

๒๕๖6 
 (บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบ้านเก่า)(ศก.ถ.
140-178) 

เพื่อการสัญจรสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตรยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.20 เมตร 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองข่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนค
สล.สายบ้านหนองมุขหมู่
ที่ 5-บ้านเมืองน้อย 
หมู่ที่ 1(ศก.ถ.140-21) 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก
ถนนได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบ) 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ร้อยละของถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านเมืองน้อย
หมู่ 7(สายกุดโหง่)(ศก.ถ.
140-22) 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก
ถนนได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 814 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.20 เมตร 

1,953,600 1,953,600 1,953,600 1,953,600 1,953,600 ร้อยละของถนน 
คสล.ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

รวม          9  โครงการ   18,803,600 18,803,600 17,603,600 17,603,600 17,603,600    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



๑๒๖ 

 

                                                                                                                                                                                                                                     
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร   
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรีสะเกษที่ 5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. โครงการรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านเมืองน้อยหมู่ 1,7,8 

เพื่อให้ระบบ
ประปาหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านเมือง
น้อยหมู่ 1,7,8 เช่น การ
ปรับปรุงท่อส่งของระบบ
ประปา เป็นต้น ท้ังตาม
รูปแบบประมาณการ อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระบบปา
ปาได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง/
อบจ./
จังหวัด/กรม 

2. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองเทาหมู่ 
3 

เพื่อให้ระบบ
ประปาหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
เทา หมู่ 3 เช่น การ
ปรับปรุงท่อส่งของระบบ
ประปา เป็นต้น ท้ังตาม
รูปแบบประมาณการ 
อบต.กำหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของระบบ
ปาปาไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

                                                                                                                                                                                                                         
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
ที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองน้ำเต้า 
หมู่ 4,10 

เพื่อให้ระบบ
ประปาหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
เทา หมู่ 3 เช่น การ
ปรับปรุงท่อส่งของระบบ
ประปา เป็นต้น ท้ังตาม
รูปแบบประมาณการ 
อบต.กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระบบ
ปาปาไดร้ับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดกลาง 
บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 

เพื่อให้มีระบบ
ประปาหมู่บ้านใช้
เพียงพอ 

ของบประมาณดำเนินการ
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
กลาง บ้านเมืองน้อยหมู่ 
7(ตามแบบแปลน อบต.
กำหนด) 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของระบบ
ประปาหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ระบบประปา
ที่มี
ประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม     4  โครงการ   4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร   
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรีสะเกษที่ 5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570(บาท) 

1. โครงการชุดลอกดงหนอง
แวงบ้านหนองเทาหมู่9 

เพื่อทำให้หนองน้ำมี
ความลึกในการกักเก็บ
น้ำได้ 

หนองแวงบ้านหนองเทาหมู่ที่ 9
ขอบสระกว้าง4 เมตรพร้อมขึ้น
ดินทำถนนรอบสระกว้าง 4 เมตร 
ลอกหนองลึกประมาณ 3 เมตร
ตามแบบ 

- - 2,000,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
พอใจในการ
ดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมีทำใน
การทำการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง/อบจ 
ศก. 

2.. โครงการขุดลอกฝายห้วย
เทินบ้านหนองเทาหมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ
ธรรมชาติให้สามารถกัก
เก็บน้ำไว้ได้ในฤดูฝน
และมีเพียงพอในฤดูแล้ง 

กว้าง   ๒๐๐ เมตร  ยาว  ๒๐๐  
เมตร  ลึก ๓.๕๐ เมตร มีคันดิน
โดยรอบ ทางน้ำเข้า/ออก
(รายละเอียดการกอ่สร้างตาม
แบบแปลนประมาณการที่
กำหนด 

- - - 10,000,000 - ร้อยละของ
การกักเกบ็น้ำ
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำทำการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง/จังหวัด
ศรีสะเกษ 

3.. โครงการก่อสร้างแก้ม
ลิงห้วยเทินบ้านหนอง
เทาหมู่ ๓,๙ ตำบล
เมืองน้อย 

-เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ
ธรรมชาติที่เสื่อม
โทรมให้กลับคืน
ความอุดมสมบูรณ ์
-เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ
ในการทำการเกษตร 
และอุปโภคบรโิภค
ของราษฎรในพื้นที ่

กว้าง   7๐๐ เมตร  ยาว  8
๐๐  เมตร  ลึก ๓.๕๐ เมตร 
มีคันดินโดยรอบ ทางน้ำ
เข้า/ออก(รายละเอียดการ
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ประมาณการที่กำหนด 
 

- - - - 36,000,000 ร้อยละ 80 
แหล่งน้ำ
ได้รับการฟืน
ฟู 

ประชาชนใน
พื้นที่มีแหลง่น้ำ
ทำการเกษตร 

 

 
 
 
 



๑๒๙ 

 

                                                                                                                                                                                                
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นท่ี 
รับผิดชอ
บ 

๒๕๖6 
 (บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4. โครงการก่อสร้าง
ประตเูปิดปิดนำ้ฝาย
ห้วยเทินบ้านหนอง
เทาหมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ
ธรรมชาติใหส้ามารถ
กักเก็บน้ำไว้ได้ในฤดู
ฝนและมีเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างตามแบบแปลน
ประมาณการที่กำหนด 

- - - 1,000,000 - ร้อยละ 
100 มี
ประตเูปิด/
ปิดฝายฯ 

ประชาชนมี
น้ำทำ
การเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง/
จังหวัด

ศรีสะเกษ 

5 
 

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำบ้านหนองมุขหมู่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ทำการเกษตรตลอดท้ัง
ปี 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำจากแม่น้ำ
มูลจดบ้านหนองมุขหมู่ 5 
(ตามแบบแปลนกำหนด) 

- - 20,000,000 - - ร้อยละ 80 
แหล่งน้ำ
ได้รับการฟืน
ฟู 

ประชาชนใน
พื้นท่ีมีแหน่ง
น้ำทำ
การเกษตร 

กองช่าง/
จังหวัดศรี
สะเกษ 

6. โครงการขุดลอกหนอง
เขื่อนช้างหมู่ 7 

เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม
ให้กลับคืนความอุดม
สมบูรณ์และใช้เป็น
แหล่งกักเก็บน้ำทำ
การเกษตร 

ขอบสระกว้าง 4 เมตร พร้อม
ขึ้นดินทำถนนรอบสระกว้าง 
4 เมตร ลอกหนองลึก 3 
เมตร (ตามแบบ) 

600,000 - 600,000 - 600,000 ร้อยละ 80 
แหล่งน้ำ
ได้รับการฟืน
ฟู 

ประชาชนใน
พื้นท่ีมีแหน่ง
น้ำทำ
การเกษตร 

กองช่าง/
จังหวัดศรี
สะเกษ 

7 โครงการติดตั้งกล้องวง
จรกเปิดภายในหมู่บ้าน 
(ม.1-10) ตำบลเมือง
น้อย 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน (ม.1-10)อย่างน้อย
หมู่ละ 1 จุดหรือตามการ
สำรวจประมาณการ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
หมู่บ้านได้รับ
การติดตั้ง 

ปัญหา
อาชญากรรม
ในหมู่บ้าน
ชุมชนลดลง 

กองช่าง/
จังหวัดศรี
สะเกษ 

8. โครงการขุดลอกหนอง
แหนบ้านหนองมุขหมู่ 
5 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ
ให้สามารถกักเก็บน้ำ
ทำการเกษตรได้มาก
ขึ้น 

ขุดลอกหนองแหน ความกว้าง
ของหนอง จำนวน 12 ไร่ ขุด
ลึก 3 เมตร ตามแบบ
ประมาณการ อบต.เมืองน้อย
กำหนด 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การกักเก็บ
น้ำของหนอง
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2 

ประชาชนมี
น้ำทำ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง/
อบจ./
กรม 

 

แบบ ผ.02/2 



๑๓๐ 

 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

 (บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านเมืองน้อย 
หมู่ 7 –ไป 
บ้านเมืองน้อย6 
หมู่ 6 
 

เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร  ยาว 1,160 เมตร 
จุดเริม่ต้น พิกัด N 
0453242-E 1701532 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 
0451918-E 1681757 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนประมาณการสำรวจ
ของ อบต.เมืองน้อย
กำหนด) 

- - 3,600,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
สะดวกและมี
ถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง/
จังหวัด/

กรม 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองบวั-บา้นหนองมุข 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,820 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงท่อระบายน้ำจำนวน 3 
จุด พร้อมลูกรังไหล่ทาง
(รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.กำหนด) 

- - - 4,732,000 - ร้อยละ 100 
ได้ถนนคสล.
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองช่าง/
จังหวัด/

กรม 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
หนองเทา หมู่ 9 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ ถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้านหนองเทา
หมู่ 9 (รายละเอยีดตามแบบ
แปลน สำรวจประมาณการ) 

- - - - 3,000,000 ร้อยละของ
ถนนคสล.ใน
หมู่บ้านที่ได้รับ
การลาดยาง 

ประชาชนสัญจร
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง/
จังหวัด/

กรม 

รวม ............11....... โครงการ   1,400,000 800,000 29,000,000 18,532,000 42,400,000    

 
 

แบบ ผ.02/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

   ๒๕๖8 
   (บาท)       

๒๕๖9 
(บาท) 

2570
(บาท) 

1. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดหาตู้เหล็ก่จำนวน 4 หลังสำหรับ ศพด. 3 แห่ง(ราคา
ตามท้องตลาด 

- 15,000 15,000 - - กองการศึกษาฯ 

2. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงานให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกัดจำนวน 3 ชุด(ราคาตามทอ้งตลาด) 

- 20,000 20,000 20,000 - กองการศึกษาฯ 

3. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กสำหรับรับประทานอาหาร(ราคา
ตามท้องตลาด) 

- 20,000 - - - กองการศึกษาฯ 

4. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
สำนักงาน 

      

รวม       

                                                                                                                                                                                                                                                                      

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 
1.1 ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลกั
ประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
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(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วสิัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์ (5)  
3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

      องค์การบริหารส่วนตำบลเมอืงน้อย ใช้การติดตามและประเมนิผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคญั คือ การตดิตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบสำหรับตดิตามและประเมินผลเชิงปรมิาณและคณุภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบตัรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบตัิงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนรว่ม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้

หรือไม ่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

(เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสรมิ ปอ้งกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโต

และอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครฐัองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีความสามารถ

ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ 
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี ้

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ 

และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมือง
ระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมือง
ในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองใน
ระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง 
การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการ
ส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่
กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมัก
สลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี  กล่าวคือ การรวมอำนาจการปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง 
(Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหาร
จัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดย
หลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
ของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน
และจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมาย

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 
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วิทยาการ 
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ของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆที่ กระทบต่อ 

อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้
อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของ
การแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทำงานหาเงินเพ่ือปากท้อง
ของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะ
สร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริม
ลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก     “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ทีเ่ปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมการดำรงค์ชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ก็ บางพื้นที่

ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น  
สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบายไปตอบสนองต่อ

กลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสัง คม
ท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผล
โดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดใน
ประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับ
สังคมประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น 

การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่ง
การต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เปลี่ยนแปลง
ไปอยู่ตลอดเวลา 
     4.1 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณก์ารพัฒนาต่างๆอยูภ่ายใต้
สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจดัสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
 
 



 

๑๓๖ 

 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมภิาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนาม

มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone 
นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรปูธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมภิาค
นี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมภิาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมภิาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมภิาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังน้ี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การ

บริหารส่วนตำบล ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่า
จะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ปัญหาจากสินค้าล้นตลาด ไม่มีราคาเนื่องจากสินค้าต่างๆจากเพื่อบ้านเข้ามาดีตลาดบ้านเราและราคาถูกกว่าทำให้การ

จำหน่ายสินค่าต่างมีปัญหา 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การ

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและ
วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้ งใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทำงานในไทย
มากขึ้น 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การ

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จึงได้ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของครูควรเน้นด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะ
เพิ่มมากข้ึน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพื้นท่ีป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มขึ้น

ของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ 
ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้าย

ที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต 

อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษี
บำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
 


