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 คำนำ 
  แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม
การพัฒนาที่ดำเนินการจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ ซึ่งมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งจำแนกรายละเอียดของกิจกรรมของแผนงาน/โครงการต่างๆ      
ในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๓ ให้สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือสนองตอบความต้องการและก่อให้เกิดประสูงสุดต่อประชาชนตำบลเมืองจันทร์ 
 
        

        เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
เร่ือง          หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทนำ         ๑ 
  - บทนำ 
  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  - ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม      ๕ 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    ๑๘ 
 
ภาคผนวก 
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

๑. บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการดำเนินงานเพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว
และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๙ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนงานปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

 ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 

 ๓.๒ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการที่พัฒนา 

 ๓.๓ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

 ๓.๔ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม        
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี            

 
 
 
 

/3.ขั้นตอนการ... 
 



-๒- 
 

ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
       ๓.๕ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที ่      

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
การจัดทำแผนการดำเนนิงาน มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วย งานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน ราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔...) 

 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน     
๒ ส่วน คือ 

 ส่วนที่ ๑ บทนำ 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย บทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการ

จัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ ดังนี้ 
  ๑.๑ บทนำ 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  

              

     /ส่วนที่ 2... 
 
 



-๓- 
 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

  ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) 
   แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ       
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงาน
รับผิดชอบ          
   การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์       
แนวทางการพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงาน     
งานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
   การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็น     
ร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 
   ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 
   แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ........ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) สถานที่ ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

                                                                                                                                                      
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ                                                
แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                       
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ                                           
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ                                           
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                                            
 
 
 
         
                   /เสนอร่าง.... 

 
 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 



 
-๔- 

 
 
 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น                                             
 
 
 
                    

 
 

๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
 ๑. แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจำปีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๒. ทำให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๓. เป็นการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
 ๔. การจัดทำแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

5. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน 
  6. สะดวกต่อ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  7. สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
  8. เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  9. สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนจริงใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10. สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณในอนาคต 
  11. แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพ ที่ตอบสนองความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาสามปี 
  12. ทราบถึงสถานการในอนาคตว่าจะดำเนินการอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที ่๒ บัญชีสรุปโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวน

งบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย
ดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
2 
1 

 
66.67 
33.33 

 
1,124,400 
100,000 

 
91.83 
8.17 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 3 100 1,224,400 100  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2.2 แผนงานการเกษตร 

 
2 
2 

 
50 
50 

 
30,000 
30,000 

 
50 
50 

 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

รวม 4 100 60,000 100  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3.3 แผนงานสาธารณสุข 
        3.4 แผนงานงบกลาง 

 
4 
5 
1 
2 

 
33.33 
41.67 
8.33 
16.67 

 
55,000 
68,000 
312,000 

15,870,000 

 
0.34 
0.42 
1.91 
97.33 

 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

รวม 12 100 16,305,000 100  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        4.2 แผนงานการศึกษา 

 
1 
5 

 
8.33 
41.67 

 
65,000 

4,310,432 

 
1.40 
92.89 

 
สำนักปลัด 

กองการศึกษา 
 
 
 

 แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย
ดำเนินการ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
        4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
6 

 
50 

 
265,000 

 
5.71 

 
กองการศึกษา 

รวม 12 100 4,640,432 100  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
       5.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
6 

 
100 

 
625,000 

 
100 

 
สำนักปลัด 

รวม 6 100 625,000 100  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       6.2 แผนงานสาธารณสุข 
       6.3 แผนงานการเกษตร 

 
 
1 
5 
2 

 
 

12.50 
62.50 

25 

 
 

10,000 
90,000 
30,000 

 
 

7.69 
69.23 
23.08 

 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

รวม 8 100 130,000 100  
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

12 

 
 

100 

 
 

1,226,100 

 
 

100 

 
 

สำนักปลัด 

รวม 12 100 1,226,100 100  

 แบบ ผด.01 
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ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ 

 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางเข้าโรงเรียนเมืองจันทร์
วิทยาคม (ชว่งที่ 2)  

ขยายผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทั้งสองข้างๆ
ละ กวา้งเฉลี่ย 1.40 – 
2.10 เมตร ยาวเฉลี่ย 
230.00 – 240.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 775.50 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์) 

483,000 ถนนทางเข้า
โรงเรียนเมือง
จันทร์
วิทยาคม 

กองช่าง             

 
 

 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สามแยก ทช.ศก 3007 – 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองจันทร์ 
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  

ขยายผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทั้งสองข้างๆละ 
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว
เฉลี่ย 500.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
น้อยกว่า 998.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์                              

641,400 บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ 13 

กองช่าง             

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค เพือ่จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค สาขาอุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

100,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนา
กลุ่มอาชีพในเขตตำบลเมืองจันทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และรายจา่ยอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการ
แซวเส้ือพื้นเมือง กลุ่มสตรีตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และรายจา่ยอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

20,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

 
 

 แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
  3.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และรายจา่ยอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

20,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

7. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และรายจา่ยอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

 
 
 

 แบบ ผด.02 

10 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้าย
บอกทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ในการออกปฏิบัติราชการตรวจ
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 25 หมูบ่้าน และ
รายจ่ายอื่นๆทีจ่ำเป็นสำหรับการ
ดำเนินโครงการ ทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจา่ยได ้

5,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

9. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้าย
บอกทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ในการออกปฏิบัติราชการตรวจ
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 25 หมูบ่้าน และ
รายจ่ายอื่นๆทีจ่ำเป็นสำหรับการ
ดำเนินโครงการ ทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจา่ยได ้

5,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

 
 
 

 แบบ ผด.02 

11 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการฝกึอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

35,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

11. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและควบคุม
อัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

 
 
 

 แบบ ผด.02 

12 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุราย
ใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรบัการดำเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

8,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

13. โครงการรู้สิทธิ รู้ทัน คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

 
 

 

 แบบ ผด.02 

13 



 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น  ค่าปา้ย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 

20,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

15. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี 

อุดหนุนให้กลุ่มสตรีตำบลเมือง
จันทร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 

20,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 
 
 

สำนักปลัด             

16. โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และเฝ้าระวังยาเสพติด 

อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
เฝ้าระวังยาเสพติด 

10,000 จังหวัดศร ี
สะเกษ 

สำนักปลัด             

 
 
 

 แบบ ผด.02 

14 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  4.3 แผนงานการสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17. โครงการ “การแพทย์ฉกุเฉิน” 
(EMS:Emergency Medical 
Service) เทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ระบบการแพทย์ฉกุเฉินเบื้องต้น 
(FR) 

312,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

4.4 แผนงานงบกลาง 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์

15,552,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

19. เงินสำรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
จำเป็น และเร่งด่วนหรือในกรณีที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
เช่น ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภยั
ต่างๆ หรือกรณีที่มีความจำเป็น
เพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือนร้อนให้แก่ประชาชน 

300,000 จำนวน 25 
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

 
 
 

 แบบ ผด.02 

15 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20. โครงการจัดงานราชพิธ ีงานรัฐ
พิธี และงานวันสำคัญของชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ
เมืองจันทร์ ตามโครงการจัดงาน
ราชพิธี งานรัฐพธิี และงานวัน
สำคัญของชาติ 

65,000 อำเภอเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

5.2 แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงกร เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าบำรุง
สถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่ง
สถานที่ เวที ซุ้มกจิกรรม ค่าชุด
การแสดง ค่าป้าย ค่างรางวัล ค่า
ไอศกรีม และรายจ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถัวจ่ายได้ 
 

100,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

 แบบ ผด.02 

16 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.2 แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง เช่น ค่าป้าย ค่ารถทัวร์
ปรับอากาศ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าบัตร 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทกุรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได้ 

20,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

23. 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

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

1,187,800 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด.02 

17 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.2 แผนงานการศึกษา 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24. ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวน 5 
ศูนย์  ได้แก ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นเมืองจันทร์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแคน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
หนองแคน โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
โรงเรียนบ้านโคก โรงเรียนบ้านทุ่ม และ
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา) 

1,174,632 ศพด. 5 แห่ง 
และโรงเรียน 
5 แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

25. โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตตำบลเมืองจันทร์ 5 
แห่ง ตามโครงการอาหารกลางวัน 

1,828,000 โรงเรียน 5 
แห่ง 

กอง
การศึกษา 
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 แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26. โครงการแข่งขันกีฬา
ตำบล “เมืองจันทร์คัพ” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล “เมืองจันทร์
คัพ” เช่น ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าบำรุงสถานที ่ค่าจัดเตรียม
สถานที่พร้อมทำความสะอาดและเครื่อง
เสียง ค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ฟุตบอล ค่าถว้ยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่า
ชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ค่าใช้จา่ย
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

100,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

27. โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียม
สถานที่และตกแต่งพร้อมทำความสะอาด 
ค่าเหรียญรางวัล ค่าปา้ย ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทกุรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได้โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ ์

15,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 
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 แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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

28. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
มวลชนสัมพันธ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬามวลชนสัมพันธ ์เช่นค่าอาหารวา่ง
และน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่า
จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งพร้อมทำ
ความสะอาด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่า
อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ค่าใช้จา่ยทกุรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

29.  โครงการประเพณีไหว้
พระธาตุเมืองจันทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ 
เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหารกลางวนั 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าอุปกรณ์ แสงสีเสียงพร้อม
เวที และรายการอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ
การดำเนินการ ค่าโครงการทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้
 

100,000 วัดเมืองจันทร์ กอง
การศึกษา 
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 แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30. โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการประเพณีลอยกระทง เช่น คำพธิี
ทางศาสนา ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่า
จัดเตรียมสถานที่รื้อถอน ค่าทำความ
สะอาด ค่าเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่า
ป้ายไวนิล ค่าป้าย ค่ายสายสะพาย โบว ์
ดอกไม้ประดับ และรายจา่ยอื่นๆ ที่จำเป็น
สำหรับการดำเนินโครงการทกุรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

20,000 วัดเมืองจันทร์ กอง
การศึกษา 

            

31. โครงการบรรพชา
สามเณรและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
บรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาค
ฤดูร้อน 

20,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

21 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
  6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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

32. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

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

สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา้ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้
ลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เพื่อดำเนินการจัดซ้ือวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ จาการสำรวจของเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์ 

25,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

 
 
 

22 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
  6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34. โครงการประชาชนตำบล
เมืองจันทร์รู้ทันป้องกัน
เอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการประชาชนตำบลเมืองจันทร์รู้ทนั
ป้องกันเอดส์  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจา่ยอื่นๆ 
ที่จำเปน็สำหรับการดำเนินโครงการทุก
รายการดังกล่าวขา้งต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

35. โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีนสุนัขบ้า ค่า
อุปกรณ์การฉีด และรายจ่ายอื่นๆ ที่
จำเปน็สำหรับการดำเนินโครงการทุก
รายการดังกล่าวขา้งต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

70,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร ์

สำนักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
  6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการบรจิาคโลหิต
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมการบรจิาคโลหิตของ
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 

10,000 อำเภอเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

37. โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 25 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อ
เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข พ.ศ.2563 

500,000 จำนวน 25 
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38. โครงการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพ “อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าทำปา้ยโครงการ คา่
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัว่จา่ย
ได้ 

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

7.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39. โครงการแยกขยะ
อันตรายรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการแยกขยะอันตรายรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ คา่ประกอบอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าประกอบ
อาหารกลางวัน ค่าอื่นๆ ทีจ่ำเป็นใน
โครงการ 

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

 
 

25 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40. โครงการอบรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ลดรับ ลดให้ 
ลดใช้ถุงพลาสติก) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
และรายจา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินโครงการทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

15,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

41. โครงการ/กิจกรรม Big 
Cleaning Day 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day   
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวสามารถถวัจ่ายได้ 

20,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

42. โครงการ/กิจ
กรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมการบรหิารจัดการขยะ
มูลฝอย เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
และรายจา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินโครงการทุกรายจา่ยดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ 

15,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

 
 
 

26 

 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43. โครงการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย และน้ำ
เสียในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏกิูล มูลฝอย 
และน้ำเสียในชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

30,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

7.3 แผนงานการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44. โครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า 
รักแผ่นดิน” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการ“รักษ์น้ำ รักป่า รกัแผ่นดิน” เช่น
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดทำป้าย 
ค่าวัสดอุุปกรณ์และรายจา่ยอื่นๆ ที่จำเปน็
สำหรับการดำเนินโครงการทกุรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

20,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ และ
พื้นที่ป่า
ชุมชนในเขต
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.3 แผนงานการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45. โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ เช่น   
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมา
จัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจา่ย
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

10,000 พื้นที่ป่า
ชุมชนในเขต
ตำบล 

สำนักปลัด             

 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46. โครงการพัฒนาเว็ปไซด์
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการพัฒนาเว็ปไซด์เทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

5,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47. โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นตำบล
เมืองจันทร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นตำบลเมืองจันทร์ เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการนายอำเภอและผู้ช่วยนาย
ทะเบียนอำเภอ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ 
ค่าตอบแทน กปน. ผอ.ปน รปภ ค่าทำ
ความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง 25 หน่วย ค่า
พาหนะรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง 25 
หน่วย ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการไปรับหีบ
เลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหนังสือคู่มือ 
ค่าป้ายสำหรับติดประกาศ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์ผา้ไวนิล ค่าจัดทำบัญชี
รายชื่อพร้อมกระดาษ ค่าจัดทำป้าย
ประกาศผล ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จา่ย
ในการจัดเวทีประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง และรายจา่ยอื่นๆ ที่จำเป็น
สำหรับการดำเนินโครงการทกุรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจา่ยได ้

1,000,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

48. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
เทศบาลตำบลเมือง
จันทร์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตำบล
เมืองจันทร์  เช่น ค่าทำปา้ยโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มที่  ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถัวจ่ายได้ 

5,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

49. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดเก็บเอกสารและ
การทำลายหนังสือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรูเ้กีย่วกับการจัดเก็บเอกสาร
และการทำลายหนังสือ เช่น ค่าปา้ยโครงการค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มที่  ไม่มีแอลกอฮอล ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถัวจ่ายได้ 

5,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร ์

สำนักปลัด             

50. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้ง
เทศบาลตำบลเมือง
จันทร์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร
ท้องถิ่น อาทิเช่น ค่าทำป้ายโครงการ คา่
สมนาคุณวิทยา ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดอุุปกรณ์
และรายจา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัว
จ่ายได ้

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

30 

 แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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

51. โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี 
พลเมืองดี ตามวิถี
ประชาธิปไตย” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย” เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนิน
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถัวจ่ายได้ 

20,000 เทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ 

สำนักปลัด             

52. โครงการส่งบุคลากรใน
ตำบลเมืองจันทร์เข้าร่วม
กิจกรรมกับสว่นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
อื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการส่งบุคลากรในตำบลเมืองจันทร์เข้า
ร่วมกิจกรรมกบัส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือ อปท.อื่นๆ เช่น ค่ารถรับ-ส่งคณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของ
ตำบลเมืองจันทร์ ค่าชุดเครื่องประดับ
พร้อมแต่งหน้า ค่าจัดทำบั้งไฟเอ้งาม พรอ้ม
รถแห่ ค่ารถเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าขบวน
แห่กิจกรรมวิถีชีวิต ค่าเหมารถรับ-ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมขบวนแหบุ่ญบั้งไฟ ค่าเบี้ย
เล้ียง ค่าทำพานไหว้พระธาตุ และรายจา่ย
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถวัจา่ย
ได้ 

80,000 เทศบาลตำบล
เมืองจันทร์ 

กอง
การศึกษา 
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

53. โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบดว้ย ค่าป้ายในการ
จัดเก็บภาษี วัสดอุุปกรณ์และรายจา่ย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลีย่ได้ทุก
รายการ 

10,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กองคลัง             

54. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนิน
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบดว้ย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา 
สแกนภาพระวางที่พร้อมคัดลอกข้อมูล
ที่ดิน ค่าปฏิบัติงานลว่งเวลาในวันทำ
การ/วันหยุดราชการ ในการจัดทำแผน
ที่แม่บท และค่าถ่ายเอกสาร ทด.1 
ทด.9 และแบบสำรวจขอ้มูลเกี่ยวกับ
ที่ดิน ผท.1  ผท.2  ผท.3  ผท.4 ผท.
5 ผท.6 ผท.7 ผท.13 ผท.17 และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าใชจ้่าย
สามารถถัวเฉลีย่ได้ทุกรายการ 
 

30,000 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

กองคลัง             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมอื ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องสแกนลายนิว้มอืชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงานคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ดังนี้ 1.รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิว้มือ 2.
สามารถบันทึกขอ้มูลได้ 100,000 รายการ 3.
หน้าจอ LCD    4.สามารถเช่ือมต่อได้หลาย
รูปแบบ 5.มาพร้อมโปรแกรมบรหิารจัดการเวลา
ทำงาน6.ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง 

9,700 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             

56. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซือ้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
1.สามารถอ่านและเขยีนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card)  ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได ้
2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่       
4.8 MHz 
3.สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได ้
4.สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด  5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอยา่งน้อย 

1,400 เทศบาล
ตำบลเมือง
จันทร์ 

สำนักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

57. โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

50,000 ศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัด             
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 แบบ ผด.02 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร ์
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี  งบประมาณ ๒๕๖3  เพ่ือให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕62   
 

 

    (นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์) 
          นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ 

 
 
 
 

 
 


