
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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
บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนอง
แคนน้อย  หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
0.20 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 550.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์) 

342,800 บ้านเมืองจันทร์  
หมู่ที่ 2 

ถึง 
บ้านหนองแคน

น้อย 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้น ถนน รพช.3007 ถึง หนองขาด 
ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
450.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์) 

270,900 บ้านโคก หมู่ที่ 5 
 

กองช่าง             

 
 

 

 แบบ ผด.02 

          แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    7 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก
พร้อมไถเกลี่ย บา้นง้ิว หมู่ที ่9 ถึง คลอง
อีสานเขียว ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 350.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,225.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์) 

158,700 บ้านง้ิว 
หมู่ที่ 9 

 

กองช่าง             

4. โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนน รพช.
3007 ถึง หนองกระดิ่ง ต าบลเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 800.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ปรับถนนดินไม่น้อย
กว่า 4,000.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์) 

495,700 บ้านบก  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

 
 

 
 

 แบบ ผด.02 

          แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    8 



 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค เพือ่จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค สาขาอุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

150,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แบบ ผด.02 

 แบบ ผด.02 

          แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    9 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนา
กลุ่มอาชีพในเขตต าบลเมืองจันทร ์
(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 

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

15,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

2. โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่อง
การเลี้ยงโค 
(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 

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

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด           
 
 

  

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    10 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

  3.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ 
(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 

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

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภยั ภัยพบิัติฉุกเฉิน 
(งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
สาธารณภยั ภัยพบิัติฉุกเฉิน 
เช่น วาตภยั อุทกภยั ภัยแล้ง 
ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    11 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

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

2,100 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

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

2,100 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    12 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั กจิกรรม
ซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยใน
ส านักงาน 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

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

27,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และเฝ้าระวังยาเสพติด 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
เฝ้าระวังยาเสพติด 

10,000 จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ส านักปลัด             

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 
         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    13 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (งบประมาณเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

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

14,100 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

3. โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุราย
ใหม่เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

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

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    14 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการรู้สิทธิ รู้ทัน คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

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

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

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

15,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    15 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.3 แผนงานการสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 “การแพทย์ฉกุเฉิน” 
(EMS:Emergency Medical 
Service) เทศบาลต าบลเมือง
จันทร์(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ระบบการแพทย์ฉกุเฉินเบื้องต้น 
(FR) 

312,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

4.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส ์
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์

16,868,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

8. เงินส ารองจ่าย 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจ าเป็น และ
เร่งด่วนหรือในกรณีที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ภัยธรรมชาติ
หรือสาธารณภัยต่างๆ หรือกรณีที่มีความ
จ าเป็นเพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือนร้อนให้แก่ประชาชน 

200,000 จ านวน 25 
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด             

 
         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    16 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

5.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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
แห่งชาติ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

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

50,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5 แห่ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงกร เช่น ค่าป้าย ค่ารถทัวร์
ปรับอากาศ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าบัตร 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทกุรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได ้

20,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    17 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

  5.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการโครงการสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย 
ไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

50,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

4. 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

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

1,002,900 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    18 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. ค่าอาหารเสริม (นม) 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ จ านวน 5 
ศูนย์  ได้แก ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นเมืองจันทร์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแคน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
หนองแคน โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
โรงเรียนบ้านโคก โรงเรียนบ้านทุ่ม และ
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา) 

1,199,019 ศพด. 5 แห่ง 
และโรงเรียน 
5 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

6. โครงการอาหารกลางวัน 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตต าบลเมืองจันทร์ 5 
แห่ง ตามโครงการอาหารกลางวัน 

2,016,000 โรงเรียน 5 
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    19 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบล “เมืองจันทร์คัพ” 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

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

200,000 เทศบาล
ต าบลเมอืง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

8. โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

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

20,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    20 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
มวลชนสัมพันธ ์
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การ
แข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เช่น 
ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม ค่าอาหาร ค่า
เครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสถานที่และ
ตกแต่งพร้อมท าความสะอาด 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่า
อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ค่าใช้จา่ยทกุรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

10,000 อ าเภอเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

10.  โครงการประเพณีไหว้
พระธาตุเมืองจันทร ์
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

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

200,000 วัดเมืองจันทร์ กอง
การศึกษา 

            

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    21 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการประเพณีวันลอย
กระทง 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่า
พิธีทางศาสนา ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
เวที พร้อมรื้อถอน ค่าท าความสะอาด คา่
เครื่องเสียง ค่ารถแห่ ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่า
สายสะพาย ค่าโบว์ ค่าใบเกยีรติบัตร
พร้อมกรอบ ดอกไม้ประดับ ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลีย่กัน
ได้ 

20,000 วัดเมืองจันทร์ กอง
การศึกษา 

            

12. โครงการบรรพชา
สามเณรและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน  
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ าป ี2566 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

20,000 อ าเภอเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 
         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    22 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการส่งบุคลากรใน
ต าบลเมืองจันทร์เข้าร่วม
กิจกรรมกับสว่นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
อื่นๆ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการส่งบุคลากรในต าบลเมืองจันทร์
เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ เช่น ค่ารถ
รับ-ส่งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ของต าบลเมืองจันทร์ ค่าชุด
เครื่องประดับพร้อมแต่งหน้า ค่าจัดท าบัง้
ไฟเอ้งาม พร้อมรถแห ่ค่ารถเครื่องเสียง 
ค่าป้าย ค่าขบวนแหก่ิจกรรมวถิีชีวิต ค่า
เหมารถรับ-ส่งบุคลากรเข้าร่วมขบวนแห่
บุญบั้งไฟ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าท าพานไหว้พระ
ธาตุ และรายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับ
การด าเนินโครงการทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

50,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

14. โครงการฝึกอบรมผู้น า
ทางด้านศาสนพิธีในเขต
ต าบล 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมผู้น าทางด้านศาสนพธิี
ในเขตต าบล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จา่ย
ทุกรายการสามารถถัวจา่ยกันได้ 
 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    23 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
  6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์ สวย หล่อ  
ไร้พุง 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อการด าเนินโครงการเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์ สวย หล่อ ไร้พุง  

- เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้าตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา้ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้
ลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เพื่อด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ จาการส ารวจของเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ 

5,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    24 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
  6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 25 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

500,000 จ านวน 25 
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด             

4. โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

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

70,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

5. โครงการป้องกันควบคุม
โรคระบาดและโรคติดต่อ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดและ
โรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID – 19) ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และโรคระบาด โรคติดต่อ 
อื่นๆ ฯลฯ 

100,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    25 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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
อันตรายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

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

5,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

2. โครงการ/กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

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

5,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 
 
          แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    26 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย และน้ า
เสียในชุมชน 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

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

5,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    27 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 “รักษ์น้ า รักป่า 
รักแผ่นดิน” 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ“รักษ์น้ า รักป่า รกัแผ่นดิน” เช่น
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดท าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจา่ยอื่นๆ ที่จ าเปน็
ส าหรับการด าเนินโครงการทกุรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ และ
พื้นที่ป่า
ชุมชนในเขต
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

5. โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ เช่น   
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมา
จัดท าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจา่ย
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

10,000 พื้นที่ป่า
ชุมชนในเขต
ต าบล 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    28 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
และผู้แทนภาคประชาชน 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและ
ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ค่าจา้งเหมา
จัดท าป้ายโครงการ ค่ารถโดยสารปรับ
อากาศ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น ทุก
รายการสามารถถวัจ่ายได้ตามความ
เหมาะสม 

350,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

2. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของเทศบาลต าบล
เมืองจันทร์ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์  เช่น ค่าท าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน  อาหารวา่งและเครื่องดื่มที่  ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    29 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 
“เราท าความดีด้วยหัวใจ” 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ  เช่น ค่าท าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยา ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และรายจ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการทุก
รายการดังกล่าวขา้งต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

- เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

4. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้งเทศบาล
ต าบลเมืองจันทร์ 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรบั
บุคลากรท้องถิ่น อาทิเช่น ค่าท าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยา ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

5. โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ (งบประมาณเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่า
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อ
สิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ต าบลเมือง
จันทร์ 

กองคลัง             

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    30 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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. โครงการจัดงานพระราชพธิี 
งานรัฐพิธี และงานวันส าคัญ
ของชาติ อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการจัดงานพระราชพธิี งานรัฐพิธ ี
และงานวันส าคัญของชาติ อ าเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

65,000 อ าเภอเมือง
จันทร์ 

ส านักปลัด             

7. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (งบประมาณเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

55,000 ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
          แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    31 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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
หมู่บ้านและต าบล 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ
จัดเวทีประชาคมหมู่บา้นและต าบล การ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบยีบฯ 

10,000 เทศบาลต าบล
เมืองจันทร์ 

ส านักปลัด             

9. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การบูรณาการแผนชุมชน 
แผนต าบลกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ
และจังหวัด 
(งบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพการบูรณาการแผนชุมชน แผน
ต าบลกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอและ
จังหวัด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่
มีแอลกอฮอล ์ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินโครงการทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

10,000 เทศบาลต าบล
เมืองจันทร์ 

ส านักปลัด             

 แบบ ผด.02 

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลเมอืงจนัทร์ จังหวัดศรีสะเกษ      :    32 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเมอืงจันทร ์
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

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

  ตามที่เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มีประกาศลงวันที่ 28 เดือน 
กันยายน พ.ศ.2565 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เทศบาลต าบลเมืองจันทร์จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 โดยเป็นไปตามความในข้อ 4 ข้อ 10 (3) ข้อ 11 ข้อ 26 (1) และ (2) และ ข้อ 27 วรรคหนึ่ง           
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล      
เมืองจันทร์ได้พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีมติให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีต าบล
เมืองจันทร์ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่าย
ที่ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือปฏิบัติให้ เป็นไปตามความในข้อ 4 ข้อ 26 (2) และ ข้อ 27 วรรคหนึ่ ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศร่างแผนการด า เนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566      
เป็นแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์และประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2566 ที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ได้เห็นชอบเป็นแผนการด าเนินงาน เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์    
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานรายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  27  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2565  
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕65   
 

          มิตร สัมโย 
    (นายมิตร  สัมโย) 

          นายกเทศมนตรีต าบลเมืองจันทร์ 
 

 


