
   สถานที่    หน่วยงาน
  ด าเนินการ   ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย  ส่งเสริมใหป้ระชาชนทกุวยัได้ออกก าลัง ๘๙,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เพื่อสุขภาพ กาย   

๒ โครงการอุดหนุนค่าด าเนินงานในการ อุดหนุนตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ๙๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
พฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บา้น ชุมชน

๓ โครงการกองทนุหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพ ๑๐๒,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ระดับพื้นที่ อนามัยดีทกุคน

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพ 220,000         เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
อนามัยดีทกุคน

รวม ๕๐๑,๐๐๐

1.3 แผนงานควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรค
สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการฉีดวคัซีนปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อควบคุมและปอูงกันโรคจากสัตวสู่์คน ๓๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

และก าจัดแมวสุนัขจรจัด
รวม ๓๐,๐๐๐

 บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 เทศบาลต าบลเมืองคง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร และจัดการด้านสาธารณสุข
๑.๒ แผนงานส่งเสริมใหค้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดีถ้วนหน้ามีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการปอ้งกันโรคและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕63

พ.ศ. ๒๕62
โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63

ที่ โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด 02 



สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการหมู่บา้นสะอาดปราศจากโรคไข้ เพื่อควบคุมและปอูงกันโรคจากสัตวสู่์คน ๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

เลือดออก
๒ โครงการอาหารปลอดภยั เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองสารพษิปนเปื้อนใน ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

อาหาร
๓ โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะเทศบาล เพื่อน าขยะอินทรีย์มาใช้ในการผลิต ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ
รวม ๓๐,๐๐๐

๑.๖ แผนงานปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดหาวัสดุเวชภณัฑ์ และครุภณัฑ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการจัดหาวสัดุ เวชภณัฑ์และ จัดซ้ือวสัดุ  เวชภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ๑๙๐,๐๐๐ ทต.เมืองคง กองสาธารณสุข

ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน   
 ปฏบิติังานด้านสาธารณสุขและ     

ส่ิงแวดล้อม
รวม ๑๙๐,๐๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ๗๕๑,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕63
ที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕62
  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

๑.๔ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสุขาภบิาลและสิ่งแวดล้อม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนศูนย์ จัดหาอาหารกลางวนัใหเ้ด็กนักเรียน ๓๑๘,๕๐๐ ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา
 พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลเมืองคง ในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองคง สังกัดเทศบาล  
๒ โครงการอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พฒันา จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหเ้ด็กนักเรียน ๑๒๔,๕๕๓.๐๐ ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา
 เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลเมืองคง ในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองคง สังกัดเทศบาล
3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ผู้ปกครองในการ เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านการดูแลพฒันา 5,000             ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา

ดูแลและส่งเสริมพฒันาการเด็กก่อนวยัเรียน การเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
๔ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนใช้เวลาวา่ง ๕,๐๐๐ ทต.เมืองคง กองการศึกษา  

 และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ใหเ้กิดประโยชน์และหา่งไกลยาเสพติด
5 โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กคุณภาพ เพื่อพฒันาศูนย์เด็กใหม้ีคุณภาพดียิ่งขึ้น 5,000             ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา
6 โครงการหอ้งเรียนต้นแบบ เพื่อพฒันาหอ้งเรียนใหม้ีคุณภาพดียิ่งขึ้น 5,000             ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา
7 โครงการหอ้งสมุดชุมชน(ทอ้งถิ่นรักการอ่าน) เพื่อส่งเสริมการใหใ้หแ้ก่ชุมชน 5,000             เขตเทศบาล กองการศึกษา
8 โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการส่งเสริม เพื่อใหค้วามรู้แก่ครู ผู้ปกครองในการ 5,000             เขตเทศบาล กองการศึกษา

พฒันาการเด็กก่อนวยัเรียน ปฏบิติัแก่เด็กก่อนวยัเรียน
รวม ๔๗๓,๐๕๓.๐๐

๒.๓ แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพบคุลากรด้านการศึกษา
สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ ๒๗,๙๕๐ ทต.เมืองคง กองการศึกษา

 /ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม เพื่อพฒันาความรู้และการบริหารงานที่มี ๑๐,๐๐๐ ทต.เมืองคง กองการศึกษา

 ศักยภาพใหแ้ก่พนักงานเทศบาลและ ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

พนักงานจ้างฯ สังกัดกองการศึกษา

รวม ๓๗,๙๕๐

๒.๒ แผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕62

โครงการ/กิจกรรมที่

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการงานวนัเด็กแหง่ชาติ   จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวนัเด็ก ๘๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันฟตุบอล 7 คน เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000           เขตเทศบาล กองการศึกษา

ออกก าลังกาย

3 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000           เขตเทศบาล กองการศึกษา

ออกก าลังกาย

4 โครงการแข่งขันกีฬาเซปกัตะกร้อ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000           เขตเทศบาล กองการศึกษา

ออกก าลังกาย

5 โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000           เขตเทศบาล กองการศึกษา

ออกก าลังกาย

รวม ๑๒๐,๐๐๐

สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย
๑ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั โรงเรียนเมืองคง (คงคาวทิยา) ๑,๓๔๐,๐๐๐ โรงเรียนใน กองการศึกษา
 ใหแ้ก่โรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียนอนุบาลราษไีศล 2496000 เขตเทศบาล
๒ โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)ส าหรับ โรงเรียนอนุบาลราษไีศล ๑,๑๙๕,๗๐๙ โรงเรียนใน กองการศึกษา
 นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียนเมืองคง(คงคาวทิยา) 641927 เขตเทศบาล
3 เงินอุดหนุนจังหวดัศรีสะเกษ เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติคร้ังที่ 47 200,000         ในเขตจังหวดั กองการศึกษา

และแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติคร้ังที่ 37 ศรีสะเกษ
รวม ๕,๘๗๓,๖๓๖.๐๐

พ.ศ. ๒๕63

๒.๔ แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชน

พ.ศ. ๒๕62

พ.ศ. ๒๕63
ที่

พ.ศ. ๒๕62

๒.๖ แผนงานอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน หรือกิจการอันเปน็สาธารณประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่



สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการจัดหาวสัดุ  ครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิง จัดซ้ือวสัดุ  ครุภณัฑ์เพื่อการศึกษา ให้ ๑๙๓,๕๐๐ กองการศึกษา กองการศึกษา
 ก่อสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของเทศบาล ตลอด

ทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
รวม ๑๙๓,๕๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 6,698,139.00

สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์เพื่อใช้ในการปฏบิติั ๒๖๔,๘๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน งาน

รวม ๒๖๔,๘๐๐

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 ๒.๗ แผนงานพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดหาวัสดุ  ครุภณัฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏบิตัิงาน

งบประมาณที่

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
๓.1 แผนงานบริหารงานบคุคลและบริหารงานทั่วไปด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าในเขต เพื่อใหแ้สงสวา่งและยกระดับมาตรฐาน ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
เทศบาล คุณภาพชีวติ

2 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล เพื่อรอจ่ายเงินงวดสุดทา้ยตามค าส่ังศาล 3,995,000      เขตเทศบาล กองช่าง
ต าบลเมืองคง (งวดที่ 9)

๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าและเพื่อคุณภาพชีวติที่ ๒๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
ถ.สุขาภบิาล 2 หมู่ 1 ช่วง ถ.คงสถิตย์ ดีขึ้น
ถึง ถ.สุรมิตร ฝ่ังทศิใต้ หมู่ 1

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าและเพื่อคุณภาพชีวติที่ ๒๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
ถ.สุขาภบิาล 3 หมู่ 1 ช่วง ถ.อินทร์ทอง ดีขึ้น
ถึง ถ.คงสถิตย์ หมู่ 1

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าและเพื่อคุณภาพชีวติที่ ๒๕๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
ซ.เทศบาล 21 หมู่ 2 ดีขึ้น

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าและเพื่อคุณภาพชีวติที่ ๒๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
ถ.สุขาภบิาล 3 ช่วง ถ.มหาชนะชัย ดีขึ้น
ถึง ถ.รัฐประชาฝ่ังทศิใต้ หมู่ 14

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นกลาง หมู่ 3 เพื่อใหค้วามสะดวกในการสัญจร และ ๑๔๗,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นใหญ่ หมู่ 4 เพื่อใหค้วามสะดวกในการสัญจร และ ๕๑,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปาุม่วง หมู่ 10 เพื่อใหค้วามสะดวกในการสัญจร และ ๔๓,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

10 โครงการขยายไหล่ทาง ถ.สุขาภบิาล 3 เพื่อใหค้วามสะดวกในการสัญจร และ ๒๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
หมู่ 1 เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

11 โครงการก่อสร้างปาูยสวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหส้มพระเกียรติและเกิดความสวย 200,000         เขตเทศบาล กองช่าง
หมู่ 3 งาม

รวม ๕,๕๐๑,๐๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ๕,๗๖๕,๘๐๐

ที่
พ.ศ. ๒๕62

๓.๒ แผนงานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร  สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  ถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ประปาและไฟฟ้าสาธารณะใหอ้ยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
พ.ศ. ๒๕63

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม

สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ๑,๒๑๙,๒๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ในเขตเทศบาล ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๒ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ๕,๓๙๔,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ๑๒,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๔ โครงการผู้สูงวยัใฝุธรรมะ เพื่อดูแลคุณภาพชีวติผู้สูงวยัใหส้ามารถ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ด ารงชีวติอย่างเปน็สุขได้

๕ โครงการบา้นผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพ เพื่อดูแลคุณภาพชีวติผู้สูงวยัใหส้ามารถ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ด ารงชีวติอย่างเปน็สุขได้

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พกิารโดยใช้หลัก เพื่อดูแลคุณภาพชีวติผู้พกิารใหส้ามารถ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
3 อ.(อาหาร ออกก าลัง อารมณ์) ด ารงชีวติอย่างเปน็สุขได้

รวม ๖,๖๔๐,๒๐๐
๔.๓ แผนงานส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วม ๒๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป การแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ กับ
หน่วยงานอื่นๆ

๒ โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ ์ จัดการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ ๒๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน จัดการแข่งขันกีฬายุวชน คง แคน ค า ๕๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา

คง แคน ค า
๔ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล ๘๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
๕ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา

เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ใหไ้ด้รับการออกก าลังกายที่ถูกวธิี
รวม ๑๘๕,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕62
ที่ โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕63พ.ศ. ๒๕62
ที่

๔.๒ แผนงานเสริมสร้างโอกาสใหป้ระชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ กลุ่มคนยากจน ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือและได้รับบริการพ้ืนฐานทางสังคมทกุด้านอย่างเหมาะสมทั่วถึงและเปน็ธรรม

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



๔.๔ แผนงานอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน หรือกิจการอันเปน็สาธารณประโยชน์
สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ อปท.และ อปท. เพื่ออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ อปท. ๓๓,๐๐๐ อ.ราษไีศล ส านักปลัด
อื่นในการบรูณาการร่วมกัน และ อปท. อื่น และ อบต.จิก

๒ โครงการอุดหนุนใหก้ับโครงการ/  - โครงการแก้ไขปญัหายาเสพติด ๑๐,๐๐๐ จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมของส่วนราชการ  หน่วยงาน จังหวดัศรีสะเกษ
เอกชน รัฐวสิาหกิจหรือองค์กรอื่นที่  - โครงการต่างๆของ อ าเภอราษไีศล ๙๑,๐๐๐ อ.ราษไีศล
จัดต้ังตามกฎหมาย

 - กองทนุสวสัดิการชุมชนเทศบาล ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ต าบลเมืองคง
 - กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลเมืองคง ๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

- สภาองค์กรชุมชน ทต.เมืองคง ๕๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

รวม ๒๑๔,๐๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ๗,๐๓๙,๒๐๐

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๒ แผนงานพัฒนาระบบการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและเพ่ิมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใหส้ามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ เพื่อจัดการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ให้ ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ของสมาชิก อปพร.หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

๒ โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภยั เพื่อเตรียมความพร้อมตลอดเวลาใน ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ประจ าปี กรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน   

๓ โครงการประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ใหป้ระชาชนมีความรู้ความ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เกี่ยวกับงานปอูงกันและบรรเทาสาธารรภยั เข้าใจสามารถแก้ปญัหาในยามฉุกเฉิน

๔ โครงการปอูงกันอุบติัเหตุและรักษาความ อ านวยความสะดวกและดูแลชี้แนะให้ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

ปลอดภยัทางถนนหรือที่เกี่ยวข้อง กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาล

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตที่ได้รับ 10,000           เขตเทศบาล ส านักปลัด

หน้าที่ ของ อปท. ผลกระทบจากสาธารณภยัต่างๆ

6 โครงการเรียนรู้ความปลอดภยัลดอุบติัเหตุ เพื่อใหค้วามรู้ การปอูงกัน การช่วยเหลือ 2,000             เขตเทศบาล ส านักปลัด

(กรณีเด็กติดในรถยนต์) ในกรณีที่มีเด็กติดในรถยนต์

7 โครงการสร้างความรู้ด้านอัคคีภยัในสถาน เพื่อใหค้วามรู้ การปอูงกัน การช่วยเหลือ 5,000             เขตเทศบาล ส านักปลัด

ศึกษา ในกรณีเกิดอัคคีภยัในสถานศึกษา
๘ โครงการจัดต้ังหรือฝึกทบทวนของ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ๒,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

สมาชิก อปพร. เทศบาลต าบลเมืองคง รักษาความมั่นคงและปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

๙ โครงการชุมชนปลอดอัคคีภยั เพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการปอูงกัน ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
อัคคีภยั   

รวม ๔๙,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่



5.4 แผนงานปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เครื่องมือใช้ในการปฏบิตัิงาน
สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการจัดหาวสัดุครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ เพื่อใหม้ีวสัดุและครุภณัฑ์ต่างในการ ๖๐,๐๐๐ ทต.เมืองคง ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

รวม ๖๐,๐๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ๑๐๙,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๖.๒ แผนงานเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนใหม้ีบทบาทในการตัดสินใจและด าเนินการแก้ไขปญัหาของตนเองและปญัหาของสังคม เช่น ปญัหายาเสพติด ฯลฯ
ตลอดจนสนับสนุนบทบาทภาคีของการพัฒนา

สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพ เพื่อพฒันาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
กลุมสตรีและใหค้วามรู้สิทธเิสรีภาพและ กลุ่มสตรีใหม้ีความรอบรู้ทั้งด้านกฎหมาย

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี และบทบาทหน้าที่ของตน
2 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม เพื่อพฒันาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ 50,000           เขตเทศบาล ส านักปลัด

ศักยภาพแก่ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน อสม. หรือหน่วยงาน
อสม.ผู้ทรงคุณวฒิุและผู้เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวฒิุและผู้ที่เกี่ยวข้อง อื่น

รวม ๕๕,๐๐๐

๖.๓ แผนงานเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สังคมทกุภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง
สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
๒ โครงการเสริมสร้างคุณค่าภมูิปญัญาผู้สูงวยั ส่งเสริมความมีคุณค่าแก่ผู้สูงวยั ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา

รวม ๑๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

ที่

พ.ศ. ๒๕62

ที่ โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

ที่

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



๖.๕ แผนงานสนับสนุนใหป้ระชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเหน็ การเลือกตัวแทนหรือผู้น า ตลอดจนการเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรมทกุระดับ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการจัดการเลือกต้ังทกุระดับในเขต เพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบ ๑๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เทศบาล ประชาธปิไตย   

รวม ๑๐๐,๐๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ๑๖๕,๐๐๐

๗. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชน
๗.๑ แผนงานสนับสนุนเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล ๑๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ชุมชน มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน   

๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริม เพื่อเสริมและพฒันาทกัษะการประกอบ ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
อาชีพผู้สูงอายุและผู้พกิารในชุมชน อาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพใหแ่ก่กลุ่มสตรี สนับสนุนใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองคง มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร สนับสนุนใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ผู้ดูแลผู้พกิาร  และผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน

รวม ๓๕,๐๐๐

๗.2 สนับสนุนการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย
๑ โครงการ 365 วนั ศรีสะเกษพฒันาขับ สนับสนุนใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

เคล่ือนปรับญาเศรษญกิจพอเพยีง มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน   
รวม ๑๐,๐๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ๔๕,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕63พ.ศ. ๒๕62

ที่ โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



๙. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
๙.๒ แผนงานสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการวนัส่ิงแวดล้อมโลก เปน็การรณรงค์ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชน ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม ๕,๐๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 9 ๕,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

ที่



๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
๑๐.๒ แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ินและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง วัด ชุมชน โรงเรียน เทศบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าวัฒนธรรมประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
มาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการจัดงานส่งเสริมวฒันธรรม  -จัดงานประเพณีสงกรานต์ ๑๐๐,๐๐๐
ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  -จัดงานบรรพชา อุปสมบท ๒๒,๐๐๐

ภกิษ ุสามเณร ภาคฤดูร้อน
 -จัดงานปริวาสกรรม ๒๒,๐๐๐
 -จัดงานตักบาตรเทโว ๒๒,๐๐๐
 -จัดงานบญุเผวดเทศน์มหาชาติ ๒๒,๐๐๐
 -จัดงานประเพณีลอยกระทง ๑๐๐,๐๐๐
 -จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ ๕๐,๐๐๐

 -จัดงานเข้าพรรษา ๒๐,๐๐๐
 -จัดงานประเพณีปใีหม่ ๑๐,๐๐๐

๒ โครงการถนนสายวฒันธรรมล าน้ ามูล  สืบทอดศิลปวฒันธรรม ประเพณีและ ๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
 ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นสู่คนรุ่นหลัง

กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

๑๐
,๐

๐๐

 กองการศึกษา 

เขตเทศบาล

เขตเทศบาล

พ.ศ. ๒๕62
  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63

๓ โครงการจัดงานวนัส าคัญทางพระพทุธ
ศาสนา  - วนัอาสาฬหบชูา 

 - วนัมาฆบชูา 
 - วนัวสิาขบชูา
 และวนัส าคัญอื่นๆ

๔ โครงการเทดิพระเกียรติวนัแม่ เพื่อใหส่้วนราชการ ประชาชนทกุหมู่เหล่า ๑๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เล็งเหน็ความส าคัญของสถาบนัพระมหา
กษตัริย์

5 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ประชาชนทกุหมู่เหล่าเล็งเหน็ความส าคัญ 15,000           เขตเทศบาล ส านักปลัด
ของสถาบนัพระมหากษตัริย์

รวม ๔๒๘,๐๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 10 ๔๒๘,๐๐๐

๑๐
,๐

๐๐

 กองการศึกษา เขตเทศบาล



๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่ธรรมาภบิาล
11.1 แผนงานบริหารงานบคุคล และบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการประชาชน
ที่         โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม เพื่อช่วยเหลือบคุลากรที่ปฏบิติัหน้าที่ ๒,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ทดแทน และเกิดความเสียหายต่อเอกชน   

รวม ๒,๐๐๐
๑๑.๓ แผนงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการของทอ้งถ่ิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่         โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดท ารายงานผลการปฏบิติั เพื่อประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนได้รู้ ๕,๐๐๐ ทต.เมืองคง ส านักปลัด
งานของเทศบาลต าบลเมืองคง ข่าวสารการปฏบิติังานของเทศบาล   

๒ โครงการสัปดาหว์นัเทศบาล เพื่อเชิดชูองค์กรใหเ้ปน็ที่ประจักษอ์ย่าง ๑๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
กวา้งขวาง   

รวม ๒๐,๐๐๐
๑๑.๔ แผนงานพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบคุลากรใหม้ีจิตส านึกในการปฏบิตัิหน้าที่ ใหเ้น้นความสามารถและสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชนและสังคมเปน็หลัก 
ที่ สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการอบรมและทศันศึกษา ดูงาน จัดอบรมและไปทศันศึกษาดูงานเพื่อ ๕๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแ้ก่คณะผู้บริหาร เพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ในการ หรือสถานที่
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ปฏบิติังาน อื่นที่เหมาะสม
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

๒ โครงการอบรมและทศันศึกษา ดูงาน จัดอบรมและไปทศันศึกษาดูงานเพื่อ ๕๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาล เพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ในการ หรือสถานที่
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏบิติังาน อื่นที่เหมาะสม

รวม ๑๐๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕62

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕63



๑๑.๗ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน การจัดเวทปีระชาคมในชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมเพ่ือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดท าแผนชุมชนและ จัดเวทปีระชาคม เพื่อส ารวจความ ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ประชาคมแผนพฒันาเทศบาล ต้องการและสภาพปญัหาของชุมชน   

2 โครงการอบรมเร่ืองการวางแผนและปรับ จัดเวทปีระชาคม เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 2,000             เขตเทศบาล กองช่าง
ปรุงผังเมืองรวมชุมชน การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน

รวม ๑๒,๐๐๐
11.9 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ที่มุ่งความเปน็ธรรม และมีประสิทธิภาพ และใหม้ีรายได้เพียงพอในการจัดการบริการด้านสังมคมอย่างทั่วถึง

สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพิ่มพนูรายได้อย่างเปน็ธรรมจากผู้ ๓,๐๐๐ เขตเทศบาล กองคลัง
ทรัพย์สินของเทศบาล ประกอบการและบคุคลทั่วไป   

รวม ๓,๐๐๐
๑๑.๑๑ แผนงานปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏบิตัิงาน  และจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏบิตัิงาน

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.  พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน วสัดุต่างๆ   ครุภณัฑ์ต่างๆ ๒๖๒,๗๐๐ ทต.เมืองคง ส านักปลัด
การปฏบิติังาน

๒ โครงการจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ วสัดุต่างๆ  ครุภณัฑ์ต่างๆ ๑๐๑,๙๐๐ ทต.เมืองคง กองคลัง
เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังานด้านการคลัง

รวม ๓๖๔,๖๐๐
รวม ยุทธศาสตรท์ี่ ๑๑ ๕๐๑,๖๐๐

รวม ทกุยุทธศาสตร์ ๒๑,๕๐๗,๗๓๙

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63
ที่ โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕62

โครงการ/กิจกรรม
































