
 ค ำน ำ 
  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ซึ่งมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความซ  าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆพร้อมทั งจ าแนกรายละเอียดของกิจกรรมของแผนงาน/โครงการต่างๆ ในการ
ด าเนินงานและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ฉบับนี  จัดท าขึ นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ให้ส าเรจจลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือสนองตอบความต้องการและก่อให้เกิดประสูงสุดต่อประชาชนต าบลเมืองจันทร์ 
 
        

        เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
เร่ือง          หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ         ๑ 
  - บทน า 
  - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  - ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  - ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม      ๕ 
ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ    ๑๘ 
 
ภำคผนวก 
 - ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
   ********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาต าบลสามปีและ
แผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว
และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ น 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๙ ในการจัดท าแผนการด าเนินงานนั น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั งหมดในพื นที่ของ

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนงานปฏิบัติการจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ นปีมีความสะดวกมากขึ น 

๒. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๓. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพื นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

 ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ า งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

 ๓.๒ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการที่พัฒนา 

 ๓.๓ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

 ๓.๔ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม        
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพื นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี            

 

/3.ขั้นตอนการ... 



-๒- 
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ

จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
       ๓.๕ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเหจนว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื นที่       

๓. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆที่ด าเนินการในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั งนี ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วย งานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสรจจภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่มีการจัดตั งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน ราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔...) 

 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน     
๒ ส่วน คือ 

 ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย บทน าวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานขั นตอนการ

จัดท าแผนการด าเนินงานประโยชน์ของแผนการด าเนินงานโดยน าเสนอ ดังนี  
  ๑.๑ บทน า 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑.๓ ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  

              /ส่วนที่ 2... 



-๓- 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี  

  ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) 
   แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ด าเนินกา ร       
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั งหมดหน่วยงาน
รับผิดชอบ          
   การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์       
แนวทางการพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั งหมด และต้องระบุหน่วยงาน     
งานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั งและจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั งหมดด้วย 
   การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั งหมด ผลของการคิดเป็น     
ร้อยละของโครงการทั งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 
   ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 
   แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ........ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) สถานที่ ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

                                                                                                                                                      
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า                                                
แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                       
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า                                           
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า                                           
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                                            
 
 
 
         
                   /เสนอร่าง.... 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 



-๔- 
 
 
 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น                                             
 
 
 
                    

 
 

๔. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 ๑. แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจ าปีที่ชัดเจนยิ่งขึ น 
 ๒. ท าให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๓. เป็นการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
 ๔. การจัดท าแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ นปีมีความสะดวกมากขึ น 

5. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 
  6. สะดวกต่อ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  7. สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
  8. เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  9. สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนจริงใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10. สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณในอนาคต 
  11. แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพ ที่ตอบสนองความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาสามปี 
  12. ทราบถึงสถานการในอนาคตว่าจะด าเนินการอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงกำร/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
6 

 
100 

 
1,512,700 

 
100 

 
กองช่าง 

รวม 6 100 1,512,700 100  
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขจงของชุมชน 
        2.2 แผนงานการเกษตร 

 
1 
2 

 
33.33 
66.66 

 
8,500 
50,000 

 
0.15 
85.47 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 3 100 58,500 100  
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
        3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3.2 แผนงานสร้างความเข้มแขจงของชุมชน 
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 
        3.4 แผนงานงบกลาง 

 
4 
4 
1 
2 

 
36.36 
36.36 
9.09 
18.18 

 
55,000 
48,100 
312,000 

14,870,000 

 
0.36 
0.31 
2.04 
97.28 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 11 100 15,285,100 100  
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        4.2 แผนงานการศึกษา 

 
1 
8 

 
6.25 
50 

 
40,000 

4,638,675 

 
0.80 
92.24 

 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 

 แบบ ผด.01 



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
เทศบำลต ำบลเมอืงจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
        4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
7 

 
43.75 

 
350,000 

 
6.96 

 
กองการศึกษา 

รวม 16 100 5,028,675 100  
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข 
       5.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
6 

 
100 

 
620,000 

 
100 

 
ส านักปลัด 

รวม 6 100 620,000 100  
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       6.2 แผนงานสาธารณสุข 
       6.3 แผนงานการเกษตร 

 
 
1 
5 
2 

 
 

12.50 
62.50 

25 

 
 

10,000 
60,000 
30,000 

 
 

10 
60 
30 

 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 8 100 100,000 100  
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 
       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
9 
1 

 
 

64.29 
7.14 

 
 

1,355,000 
10,000 

 
 

91.55 
0.68 

 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 แบบ ผด.01 



 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 
        7.3 แผนงานสร้างความเข้มแขจงของชุมชน 
        7.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
3 
1 

 
 

21.43 
7.14 

 
 

35,000 
80,000 

 
 

2.36 
5.41 

 
 

ส ำนักปลัด 
กองกำรศึกษำ 

รวม 14 100 1,480,000 100  
 

 
 
 
 
 

 

 แบบ ผด.01 



 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณ 

 
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก 
หนองแคนใหญ่ – รร.บ้านหนองแคน 
ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ก่อสร้างถนน ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 27 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
108 ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์) 

65,700 หนองแคน
ใหญ่ – รร.
บ้านหนอง
แคน 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก 
บ้านไผ่น้อย หมูที่ 24 – บ้านม่วงน้อย หมู่
ที่ 19 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ก่อสร้างถนน ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 105 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
525 ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์) 

316,000 บ้านไผ่น้อย 
หมูที่ 24 – 
บ้านม่วงน้อย 
หมู่ที่ 19 

กองช่าง             

 
 

 แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยการถมดิน
คันทาง พร้อมไถเกลี่ยบดทับแน่น บ้านทุ่ง
สว่าง หมู่ที่ 18 –บ้านหนองหว้า หมู่ที ่11 
ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ก่อสร้างถนน ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 400 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์) 

165,000 บ้านทุ่งสว่าง 
– บ้านหนอง
หว้า 

กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างถนนโดยการถมดดินคัน
ทางพร้อมวางท่อระบายน  าเส้นถนน รพช.
5409-หนองขาด ต าบลเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ก่อสร้างถนนกวา้ง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

180,000 ถนน รพช.
5409 – 
หนองขาด 

กองช่าง             

 
 

 

 แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการ
ถมดินปรับระดับทางเดินพร้อมไถเกลี่ย
ปรับแต่งบดทับ  บา้นดู่ หมู่ที ่18 – คลอง
อีสานเขียว เขตต าบลปราสาท อ าเภอ
ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
790 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 
เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์) 

233,000 บ้านดู่ หมู ่18 
– คลองอีสาน
เขียว  

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างห้องน  า เทศบาลต าบล
เมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรี
สะเกษ 

ก่อสร้างห้องน  าเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ ขนาด
กว้าง 7 เมตร ยาว 10.60 
เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

549,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

 แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขจงของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนา
กลุ่มอาชีพในเขตต าบลเมืองจันทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และรายจา่ยอื่นๆที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

8,500 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 

  2.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และรายจา่ยอื่นๆที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

30,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

9. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจจ
พระเทพฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และรายจา่ยอื่นๆที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

20,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

  3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้าย
บอกทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ในการออกปฏิบัติราชการตรวจ
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 25 หมูบ่้าน และ
รายจ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินโครงการ ทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจา่ยได ้

5,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

11. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้าย
บอกทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ในการออกปฏิบัติราชการตรวจ
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 25 หมูบ่้าน และ
รายจ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินโครงการ ทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจา่ยได ้

5,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 

 แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

  3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนนิโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

35,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

13. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและควบคุม
อัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จ าเปน็ส าหรับการด าเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแขจงของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. โครงการกินอยู่อย่างไรให้สูงวัยมี
ความสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

11,100 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

13. โครงการรู้สิทธิ รู้ทัน คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

8,500 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแขจงของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14. โครงการค้นหา เยียวยา
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลเมืองจันทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

8,500 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

15. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี 

อุดหนุนให้กลุ่มสตรีต าบลเมือง
จันทร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 

20,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

  3.3 แผนงานการสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16. โครงการ “การแพทย์ฉกุเฉิน” 
(EMS:Emergency Medical 
Service) เทศบาลต าบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ระบบการแพทย์ฉกุเฉินเบื องต้น 
(FR) 

312,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

3.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17. โครงการสนับสนุนเบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์

14,670,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

18. เงินส ารองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
จ าเป็น และเร่งด่วนหรือในกรณีที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
เช่น ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภยั
ต่างๆ หรือกรณีที่มีความจ าเป็น
เพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือนร้อนให้แก่ประชาชน 

200,000 จ านวน 25 
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด             

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 

  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
ส าคัญของชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอ
เมืองจันทร์ ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและงานวันส าคัญของชาต ิ

40,000 อ าเภอเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

4.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเดจก
แห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงกร เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าบ ารุง
สถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่ง
สถานที่ เวที ซุ้มกจิกรรม ค่าชุด
การแสดง ค่าป้าย ค่างรางวัล ค่า
ไอศกรีม และรายจ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถัวจ่ายได้ 
 

100,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 

  4.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกของศูนย์
พัฒนาเดจกเลจก 5 แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเดจก
เลจก 5 แห่ง เช่น ค่าป้าย ค่ารถทัวร์
ปรับอากาศ ค่าเบี ยเลี ยง ค่าบัตร 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทกุรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได้ 

20,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

22. โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเดจกเลจก 5 
แห่ง 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

23. โครงการสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเดจกเลจก 
จ านวน 5 แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดจก
เลจก จ านวน 5 แห่ง เช่นวันพอ่
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาต ิวันครู 
บัญฑิตน้อย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล 
และรายจา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินโครงการทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

20,000 ศพด. 5 แห่ง กอง
การศึกษา 

            

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
  4.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์เดจกเลจก 5 แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เดจก
เลจก 5 แห่ง เช่น ค่าส ีค่าพันธุ์ต้นไม้/
ดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจา่ย
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถัวจ่ายได้ 

10,000 ศพด. 5 แห่ง กอง
การศึกษา 

            

25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาดังรายละเอียด ดังนี  
1.ค่าอาหารกลางวัน 
2.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
3.ค่าหนังสือเรียน 
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน  
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1,345,480 ศพด. 5 แห่ง กอง
การศึกษา 

            

 
 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
  4.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26. ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เดจกนักเรียนในศูนย์พัฒนาเดจกเลจก 
สังกัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ จ านวน 5 
ศูนย์  ได้แก ่ศูนย์พัฒนาเดจกเลจกวัดเกจบงา 
ศูนย์พัฒนาเดจกเลจกวัดบา้นเมืองจันทร์ 
ศูนย์พัฒนาเดจกเลจกวัดหนองแคน ศูนย์
พัฒนาเดจกเลจกบ้านไผ่ และศูนย์พัฒนาเดจก
เลจกบ้านโคก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
หนองแคน โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
โรงเรียนบ้านโคก โรงเรียนบ้านทุ่ม และ
โรงเรียนบ้านเกจบงา (ประชารัฐพัฒนา) 

1,253,195 ศพด. 5 แห่ง 
และโรงเรียน 
5 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

27. โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตต าบลเมืองจันทร์ 5 
แห่ง ตามโครงการอาหารกลางวัน 

1,880,000 โรงเรียน 5 
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28. โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบล “เมืองจันทร์คัพ” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาต าบล “เมืองจันทร์
คัพ” เช่น ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าบ ารุงสถานที ่ค่าจัดเตรียม
สถานที่พร้อมท าความสะอาดและเครื่อง
เสียง ค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ฟุตบอล ค่าถว้ยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่า
ชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ค่าใช้จา่ย
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

100,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

29. โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเดจก
เลจก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เดจกเลจก เช่น ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียม
สถานที่และตกแต่งพร้อมท าความสะอาด 
ค่าเหรียญรางวัล ค่าปา้ย ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทกุรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได้โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ ์

20,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
มวลชนสัมพันธ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬามวลชนสัมพันธ ์เช่นค่าอาหารวา่ง
และน  าดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่า
จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งพร้อมท า
ความสะอาด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่า
อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ค่าใช้จา่ยทกุรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

31.  โครงการประเพณีไหว้
พระธาตุเมืองจันทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ 
เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหารกลางวนั 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าอุปกรณ์ แสงสีเสียงพร้อม
เวที และรายการอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการ ค่าโครงการทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้
 

100,000 วัดเมืองจันทร์ กอง
การศึกษา 

            

 
 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
  4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32. โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค าพธิี
ทางศาสนา ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่า
จัดเตรียมสถานที่รื อถอน ค่าท าความ
สะอาด ค่าเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่า
ป้ายไวนิล ค่าป้าย ค่ายสายสะพาย โบว ์
ดอกไม้ประดับ และรายจา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินโครงการทกุรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

20,000 วัดเมืองจันทร์ กอง
การศึกษา 

            

33. โครงการบรรพชา
สามเณรและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
บรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาค
ฤดูร้อน 

20,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

35. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้าตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจจ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา้ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจจพระเจา้
ลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เพื่อด าเนินการจัดซื อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ จาการส ารวจของเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ 

20,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36. โครงการประชาชนต าบล
เมืองจันทร์รู้ทันป้องกัน
เอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการประชาชนต าบลเมืองจันทร์รู้ทนั
ป้องกันเอดส์  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจา่ยอื่นๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการทุก
รายการดังกล่าวขา้งต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

37. โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีนสุนัขบ้า ค่า
อุปกรณ์การฉีด และรายจ่ายอื่นๆ ที่
จ าเปน็ส าหรับการด าเนินโครงการทุก
รายการดังกล่าวขา้งต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

70,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการบรจิาคโลหิต
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมการบรจิาคโลหิตของ
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 

10,000 อ าเภอเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

39. โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 25 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
เพื่อเป้นค่าใช้จ่ายตา่งๆที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข พ.ศ.2562 

500,000 จ านวน 25 
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด             

 
 
 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40. โครงการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพ “อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าท าปา้ยโครงการ คา่
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัว่จา่ย
ได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

6.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41. โครงการแยกขยะ
อันตรายรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการแยกขยะอันตรายรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ คา่ประกอบอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าประกอบ
อาหารกลางวัน ค่าอื่นๆ ทีจ่ าเป็นใน
โครงการ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42. โครงการส่งเสริมรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
และรายจา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินโครงการทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

43. โครงการ/กิจกรรม Big 
Cleaning Day 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day   
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวสามารถถวัจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

44. โครงการ/กิจ
กรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมการบรหิารจัดการขยะ
มูลฝอย เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
และรายจา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินโครงการทุกรายจา่ยดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

15,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45. โครงการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย และน้ า
เสียในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏกิูล มูลฝอย 
และน้ าเสียในชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

6.3 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46. โครงการ “รักษ์น้ า รักป่า 
รักแผ่นดิน” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ“รักษ์น้ า รักป่า รกัแผ่นดิน” เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าจัดท าปา้ย ค่าวัสดุอปุกรณ์
และรายจา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินโครงการทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

20,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ และ
พื นที่ป่า
ชุมชนในเขต
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  6.3 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47. โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย ค่า
วัสดุอุปกรณ์และรายจา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินโครงการทกุรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

10,000 พื นที่ป่า
ชุมชนในเขต
ต าบล 

ส านักปลัด             

 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรบุคลำกรท้องถิ่น 
  7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

48. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บา้น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้าง
เหมาจัดท าปา้ย ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถัวจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรบุคลำกรท้องถิ่น 
  7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

49. โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต าบล
เมืองจันทร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต าบลเมืองจันทร์ เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเทศบาล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการนายอ าเภอและผู้ช่วยนาย
ทะเบียนอ าเภอ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ 
ค่าตอบแทน กปน. ผอ.ปน รปภ ค่าท า
ความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง 25 หน่วย ค่า
พาหนะรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง 25 
หน่วย ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการไปรับหีบ
เลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหนังสือคู่มือ 
ค่าป้ายส าหรับติดประกาศ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์ผา้ไวนิล ค่าจัดท าบัญชี
รายชื่อพร้อมกระดาษ ค่าจัดท าป้าย
ประกาศผล ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จา่ย
ในการจัดเวทีประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง และรายจา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินโครงการทกุรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

1,000,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรบุคลำกรท้องถิ่น 
  7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

50. โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้แทน
ภาคประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
และผู้แทนภาคประชาชน อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งกับการฝึกอบรม สัมมนา เช่น ค่า
วิทยากร ค่าจา้งเหมารถ ค่าทีพ่ัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสมัพันธ์
ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถัวจ่ายได้ 

200,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

51. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
เขียนหนังสือ
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ 
เช่น ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น
ส าหรับการด าเนินโครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

5,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

52. โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับ
บุคลากรท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากรท้องถิ่น 
อาทิเช่น ค่าท าปา้ยโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยา 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรบุคลำกรท้องถิ่น 
  7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

53. โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี 
พลเมืองดี ตามวิถี
ประชาธิปไตย” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย” เช่น ค่าปา้ย
โครงการ ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์และรายจา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินโครงการทกุรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

54. โครงการส่งเสริม
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมของ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของชุมชนเช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่
มีแอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินโครงการทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

55. โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (อุดหนุนเทศบาลต าบลหนอง
ใหญ่)  

50,000 เทศบาล
ต าบลหนอง
ใหญ่ 

ส านักปลัด             

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรบุคลำกรท้องถิ่น 
  7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56. โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบดว้ย ค่าป้ายในการ
จัดเก็บภาษี วัสดอุุปกรณ์และรายจา่ย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลีย่ได้ทุก
รายการ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กองคลัง             

57. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบดว้ย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา 
สแกนภาพระวางที่พร้อมคัดลอกข้อมูล
ที่ดิน ค่าปฏิบัติงานลว่งเวลาในวันท า
การ/วันหยุดราชการ ในการจัดท าแผน
ที่แม่บท และค่าถ่ายเอกสาร ทด.1 
ทด.9 และแบบส ารวจขอ้มูลเกี่ยวกับ
ที่ดิน ผท.1  ผท.2  ผท.3  ผท.4 ผท.
5 ผท.6 ผท.7 ผท.13 ผท.17 และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าใชจ้่าย
สามารถถัวเฉลีย่ได้ทุกรายการ 

60,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กองคลัง             

 
 
 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงกำรแผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  อ ำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรบุคลำกรท้องถิ่น 
  7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

58. โครงการส่งบุคลากรในต าบล
เมืองจันทร์เข้าร่วมกิจกรรม
กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือ อปท.อื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการส่งบุคลากรในต าบลเมือง
จันทร์เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ เช่น ค่ารถ
รับ-ส่งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ของต าบลเมืองจันทร์ ค่าชุด
เครื่องประดับพร้อมแต่งหน้า ค่าจัดท า
บั้งไฟเอ้งาม พร้อมรถแห่ ค่ารถเครื่อง
เสียง ค่าป้าย ค่าขบวนแหก่ิจกรรมวถิี
ชีวิต ค่าเหมารถรับ-ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ขบวนแหบุ่ญบั้งไฟ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าท า
พานไหว้พระธาต ุและรายจา่ยอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการทุก
รายการดังกล่าวขา้งต้นสามารถถัวจ่าย
ได้ 

80,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กองคลัง             

 
 
 
 
 

 แบบ ผด.02 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเมอืงจันทร ์
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

***************************** 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ า งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ซึ่งเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี  งบประมาณ ๒๕๖๒  เพ่ือให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕6๑   
 

 

    (นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์) 
          นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ 

 
 
 
 

 
 


