
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางท่ี  1.1   ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  บล็อกคอนเวิร์ทและสะพาน 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร 237,700 บ้านเมืองจันทร์ กองช่าง

ยาว  101 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. หมู่ท่ี 2

ไม่น้อยกว่า  404  ตารางเมตร  พร้อมป้าย ถึง

โครงการ จ านวน 1  ป้าย  ตามแบบแปลน บ้านเขวา

  เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ต าบลหนองใหญ่

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 288,000 บ้านอีงอย กองช่าง

ยาว  138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. หมู่ท่ี 6

ไม่น้อยกว่า  483  ตารางเมตร  พร้อมป้าย

โครงการ จ านวน 1  ป้าย  ตามแบบแปลน

  เทศบาลต าบลเมืองจันทร์

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร 107,400 บ้านเก็บงา กองช่าง

ยาว  35.50  เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 10

หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  177.50 ตรม. (ช่วงท่ี 1)

พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  ตามแบบแปลน ทต.ต าบลเเมืองจันทร์

พ.ศ. 2561

18

ผด  2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางท่ี  1.1   ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  บล็อกคอนเวิร์ทและสะพาน 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 75,300 บ้านเก็บงา กองช่าง

ยาว  36 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 10

หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า   126  ตารางเมตร (ช่วงท่ี 2)

พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  ตามแบบแปลน

  เทศบาลต าบลเมืองจันทร์

5 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร 173,900 บ้านงกลางค า กองช่าง

ปรับเกล่ีย ยาว  400  เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ท่ี 17

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ก าหนด

พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2561

ผด  2

19



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 แนวทางท่ี  1.2  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุง รักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายไฟฟ้าแรงต่ า

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วภูมิภาคสาขา อุดหนุนการไฟฟ้าส่วภูมิภาคสาขา 600,000 เทศบาลต าบล กองช่าง

อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เมืองจันทร์

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

 แนวทางท่ี  2.1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุง รักษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
                                                                           *ไม่มี*

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

 แนวทางท่ี  2.2  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุง รักษา ระบบประปา ก่อสร้างหรือจัดหาภาชนะกักเก็บน้ า
                                                                           *ไม่มี*

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

ผด  2

20



ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านเศษฐกิจ

แนวทางท่ี  3.1  การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการแก้ไขปัญหาความยากจน

*ไม่มี*

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านเศษฐกิจ

แนวทางท่ี  3.2  การแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขยายผล -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 80,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

หมู่บ้านเศษรฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด  2

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

21



ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี  4.1   แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัย 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีมี 500,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ของประชาชน (เงินส ารองจ่าย) สาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ เมืองจันทร์

ประชาชนท่ีเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน เช่น การเกิดปัญหา

อุทกภัย วาตภัย น้ าป่าไหลหลาก ภัยหนาว ภัยแล้ง 

แผ่นดินถล่ม อัคคีภัยและไฟไหม้ฯลฯ

2 ค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจ านวน 1,326 คน 10,644,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ซ่ึงแยกตามอายุ จ านวน 12 เดือน เมืองจันทร์

3 ค่าเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้พิการ จ านวน 350 คน 3,360,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

คนละ 800 บาท จ านวน 12 เดือน เมืองจันทร์

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

ผด  2

22

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี  4.1   แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัย 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 120,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท เมืองจันทร์

จ านวน 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี  4.2   แนวทางการส่งเสริมการบริการให้ชุมชน

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ต าบลเมืองจันทร์ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

ผด  2

23

พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี  4.2   แนวทางการส่งเสริมการบริการให้ชุมชน

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ "การแพทย์ฉุกเฉิน" (EMS) -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 240,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

8 อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ เมืองจันทร์

ป้องกันแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังยาเสพติด ป้องกันแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังยาเสพติด

9 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 50,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 30,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

ผด  2

24

พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี  4.2   แนวทางการส่งเสริมการบริการให้ชุมชน

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 30,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด าเนินโครงการ

12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ด าเนินโครงการ

ผด  2

25

พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการศึกษา

แนวทางท่ี  5.1   แนวทางการพัฒนาทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 754,600 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

สถานศึกษา จ านวน  5  แห่ง จ านวน 154 คนๆละ 20 บาท เด็ดเล็ก  5 แห่ง

จ านวน 245 วัน

2 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา 295,095 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็ก  จ านวน 5 แห่ง เด็กเล็ก จ านวน 5 แห่ง จ านวน 154 คนๆละ เด็ดเล็ก  5 แห่ง

7.37 บาท จ านวน 260 วัน

3 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถม เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถม 914,028 โรงเรียนประถม กองการศึกษา

จ านวน  5  แห่ง จ านวน  5 แห่ง จ านวน 477 คนๆละ 7.37 บาท จ านวน 5 แห่ง

จ านวน 260 วัน

4 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน 1,908,000 โรงเรียนประถม กองการศึกษา

ให้แก่โรงเรียนประถม 5 แห่ง จ านวน 477 คน จ านวน 5 แห่ง

คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ค่าจัดการเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอน วัสดุ 261,800 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

สถานศึกษา การศึกษา และเคร่ืองเล่นพัฒนาเด็ก เด็ดเล็ก  5 แห่ง

พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด  2

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

26

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

พ.ศ. 2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการศึกษา

แนวทางท่ี  5.1   แนวทางการพัฒนาทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับการ 100,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

7 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับการ 30,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

8 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 10,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ทางวิชาการ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการศึกษา

แนวทางท่ี  5.2   แนวทางการเพ่ิมโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

                                                                   *ไม่มี*

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2560

ผด  2

27

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการศึกษา

แนวทางท่ี  5.3   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 40,000 อ าเภอ ส านักปลัด

และงานวันส าคัญของชาติ และงานวันส าคัญของชาติของอ าเภอเมืองจันทร์ เมืองจันทร์

10 โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 100,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

11 โครงการประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 100,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

12 โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 100,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด  2

28

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการศึกษา

แนวทางท่ี  5.3   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการส่งบุคลากรในต าบลเมืองจันทร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 60,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

หรือ อปท.อ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการศึกษา

แนวทางท่ี  5.4   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 100,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

ผด  2

29

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการศึกษา

แนวทางท่ี  5.4   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 20,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เด็กเล็ก ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

16 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 10,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

กีฬามวลชนสัมพันธ์ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

17 โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 30,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

นักเรียนกลุ่มเครือข่าย ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการศึกษา

แนวทางท่ี  5.5   แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก

*ไม่มี*

พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2561

ผด  2

30

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางท่ี  6.1   แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคและสาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการแยกขยะอันตรายรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

2 อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 50,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ประจ าหมู่บ้าน มูลฐานของแต่ละหมู่บ้านในเขตต าบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์

จ านวน 25 หมู่บ้าน

3 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 50,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

4 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

โรคระบาด (ฤดูร้อน) ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

ผด  2

31

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางท่ี  6.1   แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคและสาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

โรคระบาด (ฤดูฝน) ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ 10,000 อ าเภอ ส านักปลัด

บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เมืองจันทร์

7 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้ทันป้องกันเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

8 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

โรคระบาด (หนาว) ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ผด  2

32

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ



ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี  7.1   แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เขตต าบล ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี  7.2   แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการ "รักษ์น้ า รักป่า รักแผ่นดิน" เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเน่ืองมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 30,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ ด าเนินโครงการ

พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559

ผด  2

33

พ.ศ. 2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ 80,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ประโยชย์แก่  อปท. ข้อเท็จจริงฯลฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก เมืองจันทร์ กองคลัง

พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท.ฯลฯ กองการศึกษา

กองช่าง

2 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล 72,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้จ่ายค่า เมืองจันทร์ กองการศึกษา

เช่าบ้านแก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับ 100,000 เทสบาลต าบล ส านักปลัด

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เมืองจันทร์ กองคลัง

กองการศึกษา

กองช่าง

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

ผด  2

34

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เงินช่วยเหลือบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร 155,800 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ท้องถ่ินและพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได้รับเงิน เมืองจันทร์

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ

5 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลประเทศไทย 189,316 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองจันทร์

ต าบลเมืองจันทร์ 

6 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่นจ้างเหมาบุคคล ค่าเย็บ 390,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

บริการ หนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เมืองจันทร์ กองคลัง

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีจ าเป็น ค่าจัดท าประกันภัย กองช่าง

รถส่วนกลาง และจ้างเหมาบริการต่างๆ กองการศึกษา

พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

ผด  2

35

พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ 60,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

บุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเย่ียมชม เมืองจันทร์

ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเก่ียว

เน่ืองในการรับรอง ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา

ท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือ

หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ

ประชุมระหว่าง อปท. หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือเอกชน เช่น อาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆฯลฯ

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ 735,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ความ เมืองจันทร์ กองคลัง

เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กองการศึกษา

กองช่าง

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด  2

36

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงาน 231,894 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

พนักงานจ้างเทศบาล จ้างเทศบาล ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ท่ี เมืองจันทร์

พนักงานจ้างได้รับ

10 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนิน 10,000 เทศบาลต าบล กองคลัง

โครงการ เมืองจันทร์

11 เงินเดือน ค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ค่าตอบแทน 15,477,120 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาล เงินประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก เงินตอบแทน เมืองจันทร์ กองคลัง

พิเศษนายก/รองนายก เงินตอบแทนเลขาฯรนายก กองการศึกษา

ท่ีปรึกษานายก เงินค่าตอบแทน สท./เงินเดือน กองช่าง

พนักงาน/เงินประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทนพนักงาน

จ้าง/เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด  2

37

พ.ศ. 2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 วัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 30,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมค์ หัวเทียน เมืองจันทร์

ไขควง น็อต และสกรู อะไหล่รถยนต์ จักรยานยนต์

น้ ามันเบรค ฯลฯ

13 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก 300,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ทะเบียนประวัติ ปากา ดินสอ เคร่ืองเย็บกระดาษ เมืองจันทร์ กองคลัง

คลิป ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ กองการศึกษา

กองช่าง

15 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล 190,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ป้ายผ้า ป้ายไม้ แถบบันทึกภาพ ค่าวัสดุไฟฟ้าและ เมืองจันทร์ กองช่าง

วิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ

หลอดไฟฟ้า ช้ินส่วนวิทยุแบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร ฯลฯ

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

ผด  2

38

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 40,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ไม้กวาด  ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ฯลฯ เมืองจันทร์ กองการศึกษา

17 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อ่างล้างมือ ไม้ต่างๆ 400,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

โถส้วม ท่อต่างๆ อิฐ หิน ปูน ทราย  เพ่ือบรรเทา เมืองจันทร์ กองช่าง

ความเดือดร้อนของชุมชน ตลอดจนกิจการท่ี ทต.

ด าเนินการเองเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

18 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆของ 120,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ เมืองจันทร์

รถจักรยานยนต์ เคร่ืองตักหญ้า ฯลฯ

19 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าท า 45,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ป้ายผ้า ป้ายไวนิล  ป้ายไม้ แถบบันทึกภาพ ฯลฯ เมืองจันทร์ กองช่าง

กองคลัง

ผด  2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

39

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นจัด 270,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เก็บข้อมูล ผ้าหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ กระดาษ เมืองจันทร์ กองคลัง

จัดเก็บข้อมูล ค่าจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา

 ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง กองช่าง

 กับคอมพิวเตอร์

21 ค่าสาธาณูปโภค ประเภท ค่าบริการส่ือสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอรืเน็ตประจ า 170,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

และโทรคมนาคม ส านักงาน และบริการชุมชนในภารกิจของเทศบาล เมืองจันทร์

22 ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับใช้ภายในส านักงาน 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ในภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์

23 ค่าไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ 5,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียน เมืองจันทร์

ค่าเช่าตู้ในภารกิจของเทศบาล ฯลฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

ผด  2

40

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าส าหรับส านักงานเทศบาล 400,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ า เมืองจันทร์ กองการศึกษา

ด้วยไฟฟ้า บ้านหนองหว้า หมู่ท่ี 11 และค่าไฟฟ้า กองช่าง

ประปาบ้านอีงอย หมู่ท่ี 6

25 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สปริงเกอร์ เมล็ดพันธ์ุพืช สารเคมีป้องกันและ เมืองจันทร์

ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  ปุ๋ย พันธ์ุพืช  พันธ์ุสัตว์

วัสดุเพาะช า ใบมีด เสียม ฯลฯ

26 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย 25,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการ ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการ เมืองจันทร์

จัดหาหรือปรับปรุง จัดหาหรือปรับปรุง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ผด  2

41

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการจัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับศุนย์ข้อมูลข่าวสารการ 50,000 อบต.ตาโกน ส านักปลัด

การซ้ือการจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ ซ้ือจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ ท่ีเป็นผู้ด าเนินงานใน

กิจกรรมการบริหารจัดการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โดยเป็นหน่วยด าเนินการในปีงบประมาณ 2560

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 450,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เมืองจันทร์ กองช่าง

ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น กองคลัง

กองการศึกษา

29 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 382,620 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 เมืองจันทร์

ของรายได้ประจ าปี ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

โดยไม่รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้หรือ

เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ผด  2

42

พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 1,000,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ผู้บริหารท้องถ่ินต าบลเมืองจันทร์ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

31 โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยสร้างความ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ปรองดองสมานฉันท์อย่างย่ังยืน ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

32 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ต าบล ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

33 โครงการเพ่ิมศักยภาพการบูรณาการแผน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 15,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ชุมชน แผนต าบลกับแผนยุทธศาสตร์ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

พัฒนาอ าเภอและจังหวัด

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ผด  2

43

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ฯ ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

35 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนรายงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ 5,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

การประชุม ด าเนินโครงการ เมืองจันทร์

36 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ เช่น ผงเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

หัวเช่ือมแก๊ส หัววาล์วปิด ฯลฯ เมืองจันทร์

37 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย อปพร. เช่น 50,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

เคร่ืองแบบ เส้ือ กางเกง เข็มขัด ฯลฯ เมืองจันทร์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ผด  2

44



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าครุภัณภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 40,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

และเผยแพร่ เมืองจันทร์ กองช่าง

39 ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจ่ายป็นค่าจัดซ้ือซัมเมอร์ซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า 4,300 เทศบาลต าบล กองช่าง

จ านวน 1 ชุด เมืองจันทร์

40 ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีรับประทานอาหาร 78,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง โต๊ะจ านวน เมืองจันทร์

26 ตัว เก้าอ้ี จ านวน  154 ตัว รวมเป็น 26 ชุด

ชุดละ 3,000 บาท

41 รายจ่ายอ่ืน เพ่ือต้ังจ่ายรายจ่ายค้างจ่ายค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ า 90,627 เทศบาลต าบล กองช่าง

ด้วยไฟฟ้า บ้านหนองหว้า หมู่ท่ี 11 เมืองจันทร์

ผด  2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

45



ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

แนวทางท่ี  1   แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าครุภัณภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสายดูดน้ ารถดับเพลิง ขนาด 133,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

4 น้ิว ยาว 5 เมตร พร้อมข้อต่อหัวท้าย จ านวน1 เส้น เมืองจันทร์ กองช่าง

และเพ่ือจ่ายเป้นค่าจัดซ้ือผ้าใบเต็นท์ ขนาดกว้าง

5 เมตร ยาง 10 เมตร สูง 1.30 เมตร จ านวน 8 ผืน

ผด  2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561


