
 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานบก หมูที่ 1 ถึง บานทุงสวาง   

หมูที่ 18 ตําบลเมืองจันทร อาํเภอเมือง

จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 35.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

175.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบล

เมืองจันทร) 

104,700 บานบก  

หมูที่ 1 

ถึง 

บานทุงสวาง 

หมูที่ 18 

กองชาง             

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานหนองหวา หมูที ่11 ถึง โรงเรียน

บานหนองแคน ตําบลเมืองจันทร อําเภอ

เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 47.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

188.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบล

เมืองจันทร) 

113,600 บานหนองหวา 

หมูที่ 11 

ถึง 

โรงเรียนบาน

หนองแคน 

กองชาง             

 

 

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานทุงสวาง หมูที่ 18 ถึง บาน 

ฮองคํา หมูที่ 20 ตําบลเมืองจันทร อําเภอ

เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 34.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

170.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบล

เมืองจันทร) 

101,800 บานทุงสวาง 

หมูที่ 18 

ถึง 

บานฮองคํา 

หมูที่ 20 

กองชาง             

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานหุงคํา หมูที่ 23 ถึง บานเมือง

จันทร หมูที่ 2 ตําบลเมืองจันทร อาํเภอ

เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 12.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

60.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบล

เมืองจันทร) 

37,500 บานหุงคํา  

หมูที่ 23 

ถึง 

บานเมืองจันทร 

หมูที่ 2 

กองชาง             

 

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานบก หมูที่ 1 ถึง บานทุงสวาง   

หมูที่ 18 ตําบลเมืองจันทร อาํเภอเมือง

จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินอุดหนุนโครงการฟนฟูเศรษฐกิจ

ทองถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส

และศักยภาพของทองถิ่น : ระดับจังหวดั) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 165.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

825.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบล

เมืองจันทร) 

497,000 บานบก  

หมูที่ 1 

ถึง 

บานทุงสวาง 

หมูที่ 18 

กองชาง             

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานเมืองจันทร หมูที่ 2 ตําบลเมือง

จันทร ถึง บานเขวา ตําบลหนองใหญ

อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินอุดหนุนโครงการฟนฟูเศรษฐกิจ

ทองถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส

และศักยภาพของทองถิ่น : ระดับจังหวดั) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 165.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

825.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบล

เมืองจันทร) 

497,000 บานเมืองจันทร  

หมูที่ 2 

ถึง 

บานเขวา 

ตําบลหนองใหญ 

กองชาง             

 แบบ ผด.02 

9 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานไผ หมูที่ 7 ตําบลเมืองจันทร ถงึ

บานประโดะ ตําบลปราสาท อําเภอหวย

ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินอุดหนุนโครงการฟนฟูเศรษฐกิจ

ทองถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส

และศักยภาพของทองถิ่น : ระดับจังหวดั) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 165.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

825.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบล

เมืองจันทร) 

497,000 บานไผ  

หมูที่ 7 

ถึง 

บานประโดะ 

ตําบลปราสาท 

กองชาง             

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานทุงสวาง หมูที่ 18 ถึง บาน 

ฮองคํา หมูที่ 20 ตําบลเมืองจันทร อําเภอ

เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินอุดหนุนโครงการฟนฟูเศรษฐกิจ

ทองถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส

และศักยภาพของทองถิน่ : ระดับจังหวดั) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 165.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

825.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบล

เมืองจันทร) 

497,000 บานทุงสวาง 

หมูที่ 18 

ถึง 

บานฮองคํา 

หมูที่ 20 

กองชาง             

 

 

 แบบ ผด.02 

10 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยปูดวยแอสฟสทติก บานหนองแคน 

หมูที่ 16 ตําบลเมืองจันทร อาํเภอเมือง

จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

 

 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 435.00 

เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย

กวา 1,740.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลเมืองจันทร) 

518,000 บานหนองแคน  

หมูที่ 16 

 

กองชาง             

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานเมืองจันทร หมูที่ 2 ถึง บาน

หนองแคนนอย หมูที่ 4 ตําบลเมืองจันทร 

อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 1,200.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล

ทางขางละ 0.20 เมตร 

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย

กวา 6,000.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลเมืองจันทร) 

3,471,000 บานทุงสวาง 

หมูที่ 18 

ถึง 

บานฮองคํา 

หมูที่ 20 

กองชาง             

 

 แบบ ผด.02 

11 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการตอเติมอาคารหองประชุม 

ศรีเมืองจันทร (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนึ่งชั้น) 

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565) 

 

 (ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลเมืองจันทร) 

583,000 หองประชุมศรี

เมืองจันทร 

กองชาง             

 

 

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เพือ่จายเปนเงิน

อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาค สาขาอุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ 

100,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กองชาง             

 

 แบบ ผด.02 

12 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

  3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ชวยเหลือประชาชนผูประสบ

สาธารณภยั ภัยพบิัติฉุกเฉิน 

เชน วาตภยั อุทกภยั ภัยแลง 

ฯลฯ 

100,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

 

 แบบ ผด.02 

13 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

  3.2 แผนงานการเกษตร 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณ

วิทยากร คาอาหารกลางวนั 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมที่

ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุ 

อุปกรณ และรายจายอื่นๆที่

จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

28,420 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 แบบ ผด.02 

14 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

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             

2. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาล

สงกรานต 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

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 

15 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 

คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ

ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

4. โครงการฝกอบรมใหความรู

เกี่ยวกบัการปองกันและควบคุม

อัคคีภัย 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

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 

16 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 

คาวัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ

ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน

โครงการ ทุกรายการดังกลาว

ขางตนสามารถถั่วจายได 

10,000 เทศบาล

ตําบลเมอืง

จันทร 

สํานักปลัด             

 

 แบบ ผด.02 

17 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

อุดหนุนศูนยอํานวยการพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด

ศรีสะเกษ เพื่อเปนคาใชจายตาม

โครงการปองกัน แกไขปญหา และ

เฝาระวังยาเสพติด 

10,000 จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

สํานักปลัด             

 

 

 

 

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.3 แผนงานการสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เชน คาจางเหมา

บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน

ระบบการแพทยฉกุเฉินเบื้องตน 

(FR) 

312,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

4.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผู

พิการ และผูปวยเอดส 

15,648,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

11. เงินสํารองจาย 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

เพ่ือเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินจําเปน และ

เรงดวนหรือในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได

ลวงหนา เชน ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย

ตางๆ หรือกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือปองกัน

และบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชน 

200,000 จํานวน 25 

หมูบาน 

สํานักปลัด             

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

5.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

แหงชาติ 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงกร เชน คาอาหารวางและ

เคร่ืองด่ืม คาอาหาร คาบาํรุง

สถานที่ คาเคร่ืองเสียง คาตกแตง

สถานที่ เวที ซุมกจิกรรม คาชุด

การแสดง คาปาย คางรางวลั คา

ไอศกรีม และรายจายอื่นๆ ที่

จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ

ทุกรายการดังกลาวขางตน

สามารถถัวจายได 

 

30,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการสนับสนุนสงเสริม

กิจกรรมการเรียนการสอน 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการโครงการสนับสนุนสงเสริม

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง เชน คาอาหาร 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาปาย 

ไวนิล คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ

อุปกรณ ฯลฯ คาใชจายทุกรายการ

สามารถถัวเฉล่ียกันได 

50,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 

            

3. 

 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

สนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษาดังรายละเอียด ดังนี ้

1.คาอาหารกลางวัน 

2.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

3.คาหนังสือเรียน 

4.คาอุปกรณการเรียน  

5.คาเคร่ืองแบบนักเรียน 

6.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1,002,850 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 แบบ ผด.02 
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           บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. คาอาหารเสริม (นม) 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

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) 

1,198,882 ศพด. 5 แหง 

และโรงเรียน 

5 แหง 

กอง

การศึกษา 

            

5. โครงการอาหารกลางวัน 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาอุดหนุนโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาในเขตตําบลเมืองจันทร 5 

แหง ตามโครงการอาหารกลางวัน 

2,016,000 โรงเรียน 5 

แหง 

กอง

การศึกษา 

            

22 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการแขงขันกีฬา

ตําบล “เมืองจันทรคัพ” 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการแขงขันกีฬาตําบล “เมืองจันทร

คัพ” เชน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 

คาอาหาร คาบํารุงสถานที ่คาจัดเตรียม

สถานที่พรอมทําความสะอาดและเคร่ือง

เสียง คาปาย คาตอบแทนกรรมการตัดสิน

ฟุตบอล คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คา

ชุดกีฬา คาอุปกรณกีฬา ฯลฯ คาใชจาย

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได 

50,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กอง

การศึกษา 

            

7. โครงการแขงขันกีฬา

สัมพันธศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

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.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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.  โครงการประเพณีไหว

พระธาตุเมืองจันทร 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการประเพณีไหวพระธาตุเมืองจันทร 

เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหารกลางวนั 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมที่ไมมี

แอลกอฮอล คาอุปกรณ แสงสีเสียงพรอม

เวที และรายการอื่นๆ ที่จาํเปนสําหรับ

การดําเนินการ คาโครงการทุกรายการ

ดังกลาวขางตนสามารถถัวจายได 

 

50,000 วัดเมืองจันทร กอง

การศึกษา 
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 แบบ ผด.02 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

  6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

เพื่อการดําเนินโครงการเทศบาลตําบล

เมืองจันทร สวย หลอ ไรพุง  

- 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             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

  6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

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 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

เชน คาปายโครงการ คาวัคซีนสุนัขบา คา

อุปกรณการฉีด และรายจายอื่นๆ ที่

จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการทุก

รายการดังกลาวขางตนสามารถถัวจายได 

70,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

5. โครงการปองกันควบคุม

โรคระบาดและโรคติดตอ 

(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

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.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

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 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

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.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

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

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7.2 แผนงานการเกษตร 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการ “รักษน้ํา รักปา 
รักแผนดิน” 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

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

10,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร และ

พื้นที่ปา

ชุมชนในเขต

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

5. โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

 

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

10,000 พื้นที่ปา

ชุมชนในเขต

ตําบล 

สํานักปลัด             

 

 

 

 แบบ ผด.02 

29 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบุคลากรทองถิ่น 

  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการติดต้ังหอ
กระจายขาวไรสาย
เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ติดต้ังหอกระจายขาวไรสายเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร 

400,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

2. โครงการฝกอบรมให
ความรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของเทศบาลตําบล
เมืองจันทร 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมใหความรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร  เชน คาทําปาย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน  อาหารวางและเคร่ืองด่ืมที่  ไมมี
แอลกอฮอล คาวัสดุอุปกรณและรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกลาวขางตนสามารถถวัจาย
ได 

20,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบุคลากรทองถิ่น 

  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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
ความรูเกี่ยวกับการ
จัดเก็บเอกสารและ
การทําลายหนังสือ 

เพื่อจายดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัการจัดเก็บเอกสารและการทําลาย
หนังสือ  
 
 
 
 

- เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

สํานักปลัด             

4. 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

ตําบลเมอืง

จันทร 

สํานักปลัด             

5. โครงการจัดทําแผนที่
แมบทและสํารวจ
ขอมูลภาคสนามภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูก
สราง 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดทําแผนที่แมบทและสํารวจขอมูลภาคสนาม
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

300,000 เทศบาล

ตําบลเมือง

จันทร 

กองคลัง             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบุคลากรทองถิ่น 

  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการสงบุคลากรใน
ตําบลเมืองจันทรเขารวม
กิจกรรมกับสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
อื่นๆ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงบุคลากรในตําบลเมืองจันทรเขารวม
กิจกรรมกับสวนราชการรัฐวิสาหกจิ หรือ 
อปท.อื่นๆ เชน คารถรับ-สงคณะผูบริหาร 
พนักงานเทศบาล พนกังานจาง และกลุม
ผลิตภัณฑสินคา OTOP ของตําบลเมือง
จันทร คาชุดเคร่ืองประดับพรอมแตงหนา คา
จัดทําบั้งไฟเองาม พรอมรถแห คารถเคร่ือง
เสียง คาปาย คาขบวนแหกิจกรรมวถิีชีวติ 
คาเหมารถรับ-สงบุคลากรเขารวมขบวนแห
บุญบั้งไฟ คาเบี้ยเล้ียง คาทําพานไหวพระ
ธาตุ และรายจายอื่นๆ ทีจ่ําเปนสําหรับการ
ดําเนินโครงการทุกรายการดังกลาวขางตน
สามารถถัวจายได 

50,000 เทศบาลตําบล

เมืองจันทร 

กอง

การศึกษา 

            

7. โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

50,000 ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

สํานักปลัด             

32 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบุคลากรทองถิ่น 

  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. โครงการจัดเวทีประชาคม
หมูบานและตําบล 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดเวทีประชาคมหมูบานและตําบล การ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การประชุม
คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น และการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบยีบฯ 

10,000 เทศบาลตําบล

เมืองจันทร 

สํานักปลัด             

9. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การบูรณาการแผนชุมชน 
แผนตําบลกับแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาอาํเภอ
และจังหวัด 
(งบประมาณเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพการบูรณาการแผนชุมชน แผน
ตําบลกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอและ
จังหวัด เชน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมที่ไม
มีแอลกอฮอล คาจางเหมาจัดทําปาย คาวัสดุ
อุปกรณและรายจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินโครงการทุกรายการดังกลาว
ขางตนสามารถถัวจายได 

10,000 เทศบาลตําบล

เมืองจันทร 

สํานักปลัด             
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 แบบ ผด.02 


