
 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 



 คํานํา 
  แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม

การพัฒนาท่ีดําเนินการจริงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ ซ่ึงมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสาน

และบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆพรอมท้ังจําแนกรายละเอียดของกิจกรรมของแผนงาน/โครงการตางๆ ในการ

ดําเนินงานและเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารเพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  แผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองจันทรฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองจันทรตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ ใหสําเร็จลุลวงตาม

วัตถุประสงคเพ่ือสนองตอบความตองการและกอใหเกิดประสูงสุดตอประชาชนตําบลเมืองจันทร 

 

        

        เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
เร่ือง          หนา 

สวนท่ี ๑ บทนํา         ๑ 

  - บทนํา 

  - วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  - ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  - ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

สวนท่ี ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม      ๕ 

สวนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    ๑๘ 

 

ภาคผนวก 

 - ประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
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สวนท่ี ๑ 

บทนํา 
๑. บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ.๒๕๕๙ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินและ

แผนการดําเนินงานเพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองซ่ึงกันระหวางแผนทุกแผนและ

งบประมาณรายจายประจําป 

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองจันทรเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไวแลว

และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ข้ึน 

๒. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ.๒๕๕๙ ในการจัดทําแผนการดําเนินงานนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ

เทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ซ่ึงเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสานและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตางๆ

ของแผนงาน/โครงการ ในแผนงานปฏิบัติการจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

๒. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๓. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดาํเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

 ๓.๑ งบประมาณรายจายประจํา งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 

 ๓.๒ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเกิดจากการจายขาดเงิน

สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการท่ีพัฒนา 

 ๓.๓ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช

งบประมาณ (ถามี) 

 ๓.๔ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน

อ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม        

ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการ

ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมี            

 

/3.ข้ันตอนการ... 



-๒- 

ความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ

จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

       ๓.๕ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด

ประโยชนในการประสานการดาํเนินงานในพ้ืนท่ี       

๓. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

การจัดทําแผนการดําเนนิงาน มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน

อ่ืนๆท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอ

ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับ

แตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวย งานราชการ 

สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงาน ราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ , ๒ , ๓ , ๔...) 

 รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน     

๒ สวน คือ 

 สวนท่ี ๑ บทนํา 

  องคประกอบ  ประกอบดวย บทนําวัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานข้ันตอนการ

จัดทําแผนการดําเนินงานประโยชนของแผนการดําเนินงานโดยนําเสนอ ดังนี้ 

  ๑.๑ บทนํา 

  ๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  ๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  

              /สวนท่ี 2... 



-๓- 

สวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  องคประกอบ  ประกอบดวย บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชี

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนาํเสนอ ดังนี้ 

  ๒.๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) 

   แบบ ผด.๐๑ เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ       

คิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมดหนวยงาน

รับผิดชอบ          

   การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้  จะตองลงรายการยุทธศาสตร       

แนวทางการพัฒนาใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงาน     

งานรับผิดชอบ และเม่ือลงแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาแลว จะตองรวมผลทุกครั้งและจะตองรวมผล

ในภาพรวมท้ังหมดดวย 

   การลงยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปน     

รอยละของโครงการท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (๑๐๐) 

   ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 

   แบบ ผด.๐๒ เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ........ ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีลําดับท่ี/

โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

                                                                                                                                                      

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา                                                

แผนพัฒนาทองถ่ิน                                                                                                                                       
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา                                           

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา                                           

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน                                            
 
 
 
         

                   /เสนอราง.... 

 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 
จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดาํเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 



-๔- 

 

 

 
 

ผูบริหารทองถ่ิน                                             
 
 
 
                    

 

 

๔. ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

 ๑. แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจําปท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

 ๒. ทําใหมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน 

 ๓. เปนการประสานและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

 ๔. การจัดทําแผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

5. ไดทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน 
  6. สะดวกตอ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  7. สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดเพ่ือประโยชนสูงสุด 
  8. เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
  9. สามารถรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนไดทราบถึงแผนงาน/โครงการท่ีเกิดข้ึนจริงใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  10. สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทําแผน/ขอบัญญัติงบประมาณในอนาคต 
  11. แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพ ท่ีตอบสนองความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาสามป 
  12. ทราบถึงสถานการในอนาคตวาจะดําเนินการอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอรางฯ ตอผูบรหิารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 



 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ บัญชีสรปุโครงการ/

กิจกรรม 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 

ของโครงการท้ังหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด 

หนวย

ดําเนินการ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

2 

- 

 

100 

- 

 

880,500 

- 

 

100 

- 

 

กองชาง 

รวม 2 100 880,500 100  

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

        3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

        3.2 แผนงานการเกษตร 

 

2 

1 

 

66.67 

33.33 

 

220,000 

10,000 

 

95.65 

4.35 

 

สํานักปลัด 

รวม 3 100 230,000 100  

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

        4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

        4.3 แผนงานสาธารณสุข 

        4.4 แผนงานงบกลาง 

 

4 

4 

1 

2 

 

36.36 

36.36 

9.09 

18.18 

 

55,000 

48,000 

312,000 

15,404,000 

 

0.35 

0.30 

1.97 

97.37 

 

 

สํานักปลัด 

รวม 11 100 15,819,000 100  

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

        5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

        5.2 แผนงานการศึกษา 

 

1 

5 

 

8.33 

41.67 

 

65,000 

4,350,206 

 

1.36 

90.90 

 

กองการศึกษา 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 

ของโครงการท้ังหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด 

หนวย

ดําเนินการ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

        5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

6 

 

50 

 

370,000 

 

7.73 

 

 

รวม 12 100 4,785,206 100  

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

       6.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

5 

 

100 

 

706,000 

 

100 

 

 

รวม 5 100 706,000 100  

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

       7.1 แผนงานสาธารณสุข 

       7.2 แผนงานการเกษตร 

 

 

4 

2 

 

 

66.67 

33.33 

 

 

100,000 

30,000 

 

 

 

76.92 

23.08 

 

 

 

 

 

 

รวม 6 100 130,000   

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 

       8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

10 

 

 

100 

 

 

495,000 

 

 

100 

 

 

 

รวม 10 100 495,000 100  

 แบบ ผด.01 
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สวนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณ 

 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดินบาน 

อีงอย หมูที ่6 ถึง หนองขาด ตําบลเมือง

จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

กอสรางปรับปรุงถนนดิน

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 600.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

1.00 เมตร ไหลทางกวาง

เฉล่ีย 0.30 เมตร พรอม

วางทอระบายนํ้า 0.60 m 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลเมืองจันทร) 

486,000 บานอีงอย  

หมูที่ 6 

กองชาง             

2. โครงการปรับปรุงถนนดินวัดปาสุธรรม

รังษี ถึง สวนธรรม ตําบลเมืองจันทร 

อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

ปรับปรุงถนนดินขนาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 

600.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

1.00 เมตร ไหลทางกวาง

เฉล่ีย 0.30 เมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบล

เมืองจันทร) 

394,500 วัดปาสุธรรมรังษี 

ถึง  

สวนธรรม 

กองชาง             
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เพือ่จายเปนเงิน

อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาค สาขาอุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ 

100,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กองชาง             

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. คาจัดซ้ือปมน้ํามอเตอรไฟฟาแบบจุม 

(ซัมเมอรสซิเบิล)  

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือ 

 

 

 

 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กองชาง             
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

  3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการฝกอบรมใหความรูพัฒนา

กลุมอาชีพในเขตตําบลเมืองจันทร 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณ

วิทยากร คาอาหารกลางวนั 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมที่

ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุ 

อุปกรณ และรายจายอื่นๆที่

จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

2. โครงการชวยเหลือผูประสบ 

สาธารณภยั ภัยพบิัติฉุกเฉิน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ชวยเหลือประชาชนผูประสบ

สาธารณภยั ภัยพบิัติฉุกเฉิน 

เชน วาตภยั อุทกภยั ภัยแลง 

ฯลฯ 

200,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

  3.2 แผนงานการเกษตร 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพฯ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณ

วิทยากร คาอาหารกลางวนั 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมที่

ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุ 

อุปกรณ และรายจายอื่นๆที่

จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

10,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาปายรณรงค คาปาย

บอกทาง คาจางเหมายานพาหนะ

ในการออกปฏิบติัราชการตรวจ

รักษาความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน 25 หมูบาน และ

รายจายอื่นๆทีจ่ําเปนสําหรับการ

ดําเนินโครงการ ทุกรายการ

ดังกลาวขางตนสามารถถั่วจายได 

5,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

2. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาล

สงกรานต 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาปายรณรงค คาปาย

บอกทาง คาจางเหมายานพาหนะ

ในการออกปฏิบัติราชการตรวจ

รักษาความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน 25 หมูบาน และ

รายจายอื่นๆทีจ่ําเปนสําหรับการ

ดําเนินโครงการ ทุกรายการ

ดังกลาวขางตนสามารถถั่วจายได 

5,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

 

 แบบ ผด.02 

11 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภยัฝายพล

เรือน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 

คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ

ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

35,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

4. โครงการฝกอบรมใหความรู

เกี่ยวกบัการปองกันและควบคุม

อัคคีภัย 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 

คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ

ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

10,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

 

 แบบ ผด.02 

12 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการฝกอบรมผูสูงอายุราย

ใหมเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 

คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ

ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

8,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

6. โครงการรูสิทธิ รูทัน คนพิการ

และผูดูแลคนพิการ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 

คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ

ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

10,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

 

 

 แบบ ผด.02 

13 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 

คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ

ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

8. โครงการปองกัน แกไขปญหา 

และเฝาระวังยาเสพติด 

อุดหนุนศูนยอํานวยการพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด

ศรีสะเกษ เพื่อเปนคาใชจายตาม

โครงการปองกัน แกไขปญหา และ

เฝาระวังยาเสพติด 

10,000 จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

สํานักปลัด             

 

 

 

 

 

 แบบ ผด.02 

14 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.3 แผนงานการสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการ “การแพทยฉกุเฉิน” 

(EMS:Emergency Medical 

Service) เทศบาลตําบลเมือง

จันทร 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน คาจางเหมา

บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน

ระบบการแพทยฉกุเฉินเบื้องตน 

(FR) 

312,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

4.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูปวยเอดส 

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผูพิการ และผูปวยเอดส 

15,204,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

11. เงินสํารองจาย เพื่อเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉิน

จําเปน และเรงดวนหรือในกรณีที่

ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 

เชน ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภยั

ตางๆ หรือกรณีที่มีความจําเปน

เพื่อปองกันและบรรเทาความ

เดือนรอนใหแกประชาชน 

200,000 จํานวน 25 

หมูบาน 

สํานักปลัด             

 แบบ ผด.02 

15 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการจัดงานราชพิธ ีงานรัฐ

พิธี และงานวันสําคัญของชาติ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาํเภอ

เมืองจันทร ตามโครงการจัดงาน

ราชพิธี งานรัฐพธิี และงานวัน

สําคัญของชาติ 

65,000 อําเภอเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

5.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

แหงชาติ 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงกร เชน คาอาหารวางและ

เคร่ืองด่ืม คาอาหาร คาบาํรุง

สถานที่ คาเคร่ืองเสียง คาตกแตง

สถานที่ เวที ซุมกจิกรรม คาชุด

การแสดง คาปาย คางรางวลั คา

ไอศกรีม และรายจายอื่นๆ ที่

จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ

ทุกรายการดังกลาวขางตน

สามารถถัวจายได 

 

100,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 

            

 

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการทัศนศึกษาแหลง

เรียนรูภายนอกของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

ภายนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 5 แหง เชน คาปาย คารถทัวร

ปรับอากาศ คาเบี้ยเล้ียง คาบัตร 

ฯลฯ คาใชจายทกุรายการสามารถถัว

เฉล่ียกันได 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 

            

4. 

 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

สนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษาดังรายละเอียด ดังนี ้

1.คาอาหารกลางวัน 

2.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

3.คาหนังสือเรียน 

4.คาอุปกรณการเรียน  

5.คาเคร่ืองแบบนักเรียน 

6.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1,103,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 แบบ ผด.02 

17 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ใหแกเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร จํานวน 5 

ศูนย  ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานเมืองจันทร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแคน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานไผ และศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานโคก 

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ใหแกโรงเรียน 5 แหง ไดแก โรงเรียนบาน

หนองแคน โรงเรียนบานเมืองจันทร 

โรงเรียนบานโคก โรงเรียนบานทุม และ

โรงเรียนบานเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา) 

1,207,206 ศพด. 5 แหง 

และโรงเรียน 

5 แหง 

กอง

การศึกษา 

            

6. โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาอุดหนุนโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาในเขตตําบลเมืองจันทร 5 

แหง ตามโครงการอาหารกลางวัน 

1,920,000 โรงเรียน 5 

แหง 

กอง

การศึกษา 
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการแขงขันกีฬา

ตําบล “เมืองจันทรคัพ” 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการแขงขันกีฬาตําบล “เมืองจันทร

คัพ” เชน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

คาอาหาร คาบํารุงสถานที ่คาจัดเตรียม

สถานที่พรอมทําความสะอาดและเคร่ือง

เสียง คาปาย คาตอบแทนกรรมการตัดสิน

ฟุตบอล คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คา

ชุดกีฬา คาอุปกรณกีฬา ฯลฯ คาใชจาย

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได 

200,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 

            

8. โครงการแขงขันกีฬา

สัมพันธศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เชน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

คาอาหาร คาเคร่ืองเสียง คาจัดเตรียม

สถานที่และตกแตงพรอมทําความสะอาด 

คาเหรียญรางวัล คาปาย คาวัสดุอปุกรณ 

ฯลฯ คาใชจายทกุรายการสามารถถัว

เฉล่ียกันไดโครงการสงเสริมและสนับสนุน

การแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธ 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการแขงขันกีฬา

มวลชนสัมพันธ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขัน

กีฬามวลชนสัมพันธ เชนคาอาหารวาง

และน้ําด่ืม คาอาหาร คาเคร่ืองเสียง คา

จัดเตรียมสถานที่และตกแตงพรอมทํา

ความสะอาด คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 

คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาชุดกีฬา คา

อุปกรณกีฬา ฯลฯ คาใชจายทกุรายการ

สามารถถัวเฉล่ียกันได 

10,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 

            

10.  โครงการประเพณีไหว

พระธาตุเมืองจันทร 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการประเพณีไหวพระธาตุเมืองจันทร 

เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหารกลางวนั 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมที่ไมมี

แอลกอฮอล คาอุปกรณ แสงสีเสียงพรอม

เวที และรายการอื่นๆ ที่จาํเปนสําหรับ

การดําเนินการ คาโครงการทุกรายการ

ดังกลาวขางตนสามารถถัวจายได 

 

100,000 วัดเมืองจันทร กอง

การศึกษา 

            

 

 

20 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการประเพณีลอย

กระทง 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการประเพณีลอยกระทง เชน คําพธิี

ทางศาสนา คาอาหารกลางวัน คาอาหาร

วางและเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล คา

จัดเตรียมสถานที่ร้ือถอน คาทําความ

สะอาด คาเคร่ืองเสียง คาถวยรางวัล คา

ปายไวนิล คาปาย คายสายสะพาย โบว 

ดอกไมประดับ และรายจายอื่นๆ ที่จาํเปน

สําหรับการดําเนินโครงการทกุรายการ

ดังกลาวขางตนสามารถถัวจายได 

20,000 วัดเมืองจันทร กอง

การศึกษา 

            

12. โครงการบรรพชา

สามเณรและอบรม

เยาวชนภาคฤดูรอน 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

บรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาค

ฤดูรอน 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

  6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการเทศบาลตําบล

เมืองจันทร สวย หลอ  

ไรพุง 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการเทศบาลตําบลเมืองจันทร สวย 

หลอ ไรพุง เชน คาปายโครงการ คา

สมนาคุณวิทยากร คาเคร่ืองด่ืมที่ไมมี

แอลกอฮอล คาวัสดุอุปกรณและรายจาย

อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ

ทุกรายการดังกลาวขางตนสามารถถวัจาย

ได 

16,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

2. โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากพิษสุนัข

บาตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี 

สําหรับขับเคล่ือนโครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี เพื่อดําเนินการจัดซ้ือวัคซีนและ

อุปกรณในการฉีด เพือ่ปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ทั้งที่มีเจาของและ

ไมมีเจาของ จาการสํารวจของเทศบาล

ตําบลเมืองจันทร 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

 

 

22 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

  6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข จาํนวน 25 

หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท เพื่อ

เปนคาใชจายตางๆที่จาํเปนสําหรับการ

ดําเนินโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข พ.ศ.2563 

500,000 จํานวน 25 

หมูบาน 

สํานักปลัด             

4. โครงการปองกันควบคุม

โรคพิษสุนัขบา 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

เชน คาปายโครงการ คาวัคซีนสุนัขบา คา

อุปกรณการฉีด และรายจายอื่นๆ ที่

จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการทุก

รายการดังกลาวขางตนสามารถถัวจายได 

70,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

5. โครงการปองกันควบคุม

โรคระบาดและโรคติดตอ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการปองกันควบคุมโรคระบาดและ

โรคติดตอ เชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID – 19) ปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก และโรคระบาด โรคติดตอ 

อื่นๆ ฯลฯ 

100,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการแยกขยะ
อันตรายรักษส่ิงแวดลอม 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการแยกขยะอันตรายรักษ
ส่ิงแวดลอม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาประกอบอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล คาประกอบ
อาหารกลางวัน คาอื่นๆ ทีจ่ําเปนใน
โครงการ 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

2. โครงการ/กิจกรรม Big 
Cleaning Day 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day   
เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาปายโครงการ คา
เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล และรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกลาวสามารถถวัจายได 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการบริหารจัดการส่ิง
ปฏิกูล มูลฝอย และน้ํา
เสียในชุมชน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการบริหารจัดการส่ิงปฏกิูล มูลฝอย 
และน้ําเสียในชุมชน เชน คาปายโครงการ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง และเคร่ืองด่ืมที่ไมมี
แอลกอฮอล คาวัสดุอุปกรณและรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกลาวขางตนสามารถถวัจาย
ได 

30,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

4. โครงการอบรมใหความรู
และศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอม
ในชุมชน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน 
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมารถยนต คาของ
สัมมนาคุณ และรายจายอื่นๆ ทีจ่ําเปน
สําหรับการดําเนินโครงการทกุรายจาย
ดังกลาวขางตนสามารถถัวจายได 

30,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7.2 แผนงานการเกษตร 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการ “รักษน้ํา รักปา 
รักแผนดิน” 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ“รักษน้ํา รักปา รักแผนดิน” เชน
คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล คาจัดทําปาย 
คาวัสดุอุปกรณและรายจายอื่นๆ ที่จาํเปน
สําหรับการดําเนินโครงการทกุรายการ
ดังกลาวขางตนสามารถถัวจายได 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร และ

พื้นที่ปา

ชุมชนในเขต

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

6. โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ เชน   
คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล คาจางเหมา
จัดทําปาย คาวัสดุอุปกรณและรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกลาวขางตนสามารถถวัจาย
ได 

10,000 พื้นที่ปา

ชุมชนในเขต

ตําบล 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบุคลากรทองถิ่น 

  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการเลือกต้ังสมาชิก
สมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่นตําบล
เมืองจันทร 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
จัดการเลือกต้ัง เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การจัดต้ังศูนยประสานงานการเลือกต้ัง 
คาเบี้ยเล้ียง คาเชาที่พัก คาพาหนะ 
คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
คาใชจายในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อ
เตรียมความพรอมการจัดการเลือกต้ัง 
คาใชจายในการอบรมคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกต้ัง และเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภยัประจาํที่เลือกต้ัง คาใชจาย
เบ็ดเตล็ด ฯลฯ 

100,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

2. โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
และผูแทนภาคประชาชน 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทองถิ่นและผูแทนภาค
ประชาชน เพื่อจายเปนคาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล คาตอบแทน
วิทยากร คาจางเหมาจัดทําปาย คาวัสดุ
อุปกรณในการฝกอบรม คาจางเหมา
รถทัวรปรับอากาศสองชั้น คาที่พกั คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ทุกรายการ
สามารถถัวจายได 

200,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบุคลากรทองถิ่น 

  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการฝกอบรมให
ความรูในการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมใหความรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตําบล
เมืองจันทร  เชน คาทําปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน  อาหาร
วางและเคร่ืองด่ืมที่  ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุ
อุปกรณและรายจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินโครงการทุกรายการดังกลาวขางตน
สามารถถัวจายได 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

4. โครงการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการ
จัดเก็บเอกสารและ
การทําลายหนังสือ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมใหความรูเกีย่วกับการจัดเก็บเอกสาร
และการทําลายหนังสือ เชน คาปายโครงการคา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน  อาหาร
วางและเคร่ืองด่ืมที่  ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุ
อุปกรณและรายจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินโครงการทุกรายการดังกลาวขางตน
สามารถถัวจายได 

5,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

5. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลเมือง
จันทร  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากร
ทองถิ่น อาทิเชน คาทาํปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยา คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุอุปกรณ
และรายจายอื่นๆ ที่จาํเปนสําหรับการดําเนิน
โครงการทุกรายการดังกลาวขางตนสามารถถัว
จายได 

10,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบุคลากรทองถิ่น 

  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการ “รูรักษ สามัคคี 
พลเมืองดี ตามวิถี
ประชาธิปไตย” 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ “รูรักษ สามัคคี พลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย” เชน คาปายโครงการ 
คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืม
ที่ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุอุปกรณและ
รายจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน
โครงการทุกรายการดังกลาวขางตน
สามารถถัวจายได 

20,000 เทศบาลตําบล

เมืองจันทร 

สํานักปลัด             

7. โครงการสงบุคลากรใน
ตําบลเมืองจันทรเขารวม
กิจกรรมกับสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
อื่นๆ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงบุคลากรในตําบลเมืองจันทรเขา
รวมกิจกรรมกบัสวนราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือ อปท.อื่นๆ เชน คารถรับ-สงคณะ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 
และกลุมผลิตภัณฑสินคา OTOP ของ
ตําบลเมืองจันทร คาชุดเคร่ืองประดับ
พรอมแตงหนา คาจัดทําบั้งไฟเองาม พรอม
รถแห คารถเคร่ืองเสียง คาปาย คาขบวน
แหกิจกรรมวิถีชีวิต คาเหมารถรับ-สง
บุคลากรเขารวมขบวนแหบุญบั้งไฟ คาเบี้ย
เล้ียง คาทําพานไหวพระธาตุ และรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกลาวขางตนสามารถถวัจาย
ได 

50,000 เทศบาลตําบล

เมืองจันทร 

กอง

การศึกษา 
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบุคลากรทองถิ่น 

  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนที่ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาปายในการ
จัดเก็บภาษี วัสดุอุปกรณและรายจาย
อื่นๆ คาใชจายสามารถถัวเฉล่ียไดทุก
รายการ 

10,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กองคลัง             

9. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยจัดทาํส่ิงปลูกสรางโดย
ระบุตําแหนงและวัดขนาดส่ิงปลูกสราง
นําเขาขอมูลแบบสํารวจส่ิงปลูกสรางที่
มีการใชประโยชนแบบพาณิชยกรรม 
นําเขาขอมูลแบบสํารวจส่ิงปลูกสรางที่
มีการใชประโยชนแบที่อยูอาศัยนําเขา
ขอมูลชั้นขอมูล Layer และขอมูล
เอกสารสิทธิ์ จัดทําแบบสํารวจขอมูล
ที่ดินจากขอมูลทีข่องกรมที่ดิน จัดทาํ
แบบสํารวจ ภ.ด.ส.1 จัดทาํบัญชีที่ดิน
และส่ิงปลูกสราง ภ.ด.ส.3 จัดทําแฟม 
ภ.ด.ส. 3 ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.7 ทํา
การฝกอบรมวิธกีารใชโปรแกรมหรือ
คูมือการใชโปรแกรมและเอกสารอื่นที่
เกี่ยวของ คาใชจายสามารถถัวเฉล่ียได
ทุกรายการ 

30,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กองคลัง             
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 แบบ ผด.02 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบุคลากรทองถิ่น 

  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดําเนินการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 อําเภอเมืองจันทร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2564 

50,000 ศูนย
ปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชน
ขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



 


