
   สถานท่ี    หน่วยงาน
  ด าเนินการ   ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้ออกก าลัง ๓๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เพ่ือสุขภาพ กาย   

๒ โครงการอุดหนุนค่าด าเนินงานในการ อุดหนุนตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ๙๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน ชุมชน

๓ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพ ๑๐๒,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ระดับพ้ืนท่ี อนามัยดีทุกคน

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพ 220,000        เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
อนามัยดีทุกคน

5 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส เพ่ือรวมพลังประชาชนในชุมชนป้องกัน 10,000           เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
โคโรน่า 2019 (COVID-19) โรคติดต่อร้ายแรง

รวม ๔๕๒,๐๐๐

1.3 แผนงานควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ๑๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

และก าจัดแมวสุนัขจรจัด
รวม ๑๕,๐๐๐

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 เทศบาลต าบลเมืองคง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร และจัดการด้านสาธารณสุข
๑.๒ แผนงานส่งเสริมให้คนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีถ้วนหน้ามีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ี

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64

พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด 02



สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้ เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ๑๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

เลือดออก
๒ โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือให้ความรู้เร่ืองสารพิษปนเป้ือนใน ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

อาหาร
๓ โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะเทศบาล เพ่ือน าขยะอินทรีย์มาใช้ในการผลิต ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ
รวม ๒๕,๐๐๐

๑.๖ แผนงานปรับปรุงอาคารสถานท่ี และจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการจัดหาวัสดุ เวชภัณฑ์และ จัดซ้ือวัสดุ  เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ๒๙๒,๐๐๐ ทต.เมืองคง กองสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน   
 ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ     

ส่ิงแวดล้อม
รวม ๒๙๒,๐๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ๗๘๔,๐๐๐

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

๑.๔ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ท่ี โครงการ/กิจกรรม



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์ จัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ๓๑๘,๕๐๐ ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา
 พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลเมืองคง ในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองคง สังกัดเทศบาล  
๒ โครงการอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนา จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียน ๑๒๔,๕๕๓ ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา
 เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลเมืองคง ในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองคง สังกัดเทศบาล
3 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการ เพ่ือฝึกอบรมความรู้ด้านการดูแลพัฒนา 5,000             ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา

ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน การเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
๔ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง ๕,๐๐๐ ทต.เมืองคง กองการศึกษา  

 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
5 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 5,000             ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา
6 โครงการห้องเรียนต้นแบบ เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 5,000             ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา
7 โครงการห้องสมุดชุมชน(ท้องถ่ินรักการอ่าน) เพ่ือส่งเสริมการให้ให้แก่ชุมชน 5,000             เขตเทศบาล กองการศึกษา
8 โครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม เพ่ือให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครองในการ 5,000             เขตเทศบาล กองการศึกษา

พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ปฏิบัติแก่เด็กก่อนวัยเรียน
รวม ๔๗๓,๐๕๓

๒.๓ แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการศึกษา
สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เพ่ือการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ ๒๗,๙๕๐ ทต.เมืองคง กองการศึกษา

 /ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม เพ่ือพัฒนาความรู้และการบริหารงานท่ีมี ๑๕,๐๐๐ ทต.เมืองคง กองการศึกษา

 ศักยภาพให้แก่พนักงานเทศบาลและ ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

พนักงานจ้างฯ สังกัดกองการศึกษา

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ท่ี

พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕63

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณท่ี โครงการ/กิจกรรม

๒.๒ แผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



รวม ๔๒,๙๕๐

สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ   จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเด็ก ๘๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000           เขตเทศบาล กองการศึกษา

ออกก าลังกาย

3 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000           เขตเทศบาล กองการศึกษา

ออกก าลังกาย

4 โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000           เขตเทศบาล กองการศึกษา

ออกก าลังกาย

5 โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน 10,000           เขตเทศบาล กองการศึกษา

ออกก าลังกาย

รวม ๑๒๐,๐๐๐

สถานท่ี หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย
๑ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ๑,๒๔๐,๐๐๐ โรงเรียนใน กองการศึกษา
 ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 2,528,000      เขตเทศบาล
๒ โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)ส าหรับ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ๑,๒๑๖,๗๘๗ โรงเรียนใน กองการศึกษา
 นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 594,022        เขตเทศบาล

รวม ๕,๕๗๘,๘๐๙

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63

๒.๖ แผนงานอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
พ.ศ. ๒๕64

๒.๔ แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชน

พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕64
ท่ี



สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิง จัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา ให้ ๑๐๗,๐๐๐ กองการศึกษา กองการศึกษา
 ก่อสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตลอด

ท้ังเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน
รวม ๑๐๗,๐๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 2 6,321,812

สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ ๑๘๓,๗๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน งาน

2 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ ๑,๒๒๖,๘๐๐ เขตเทศบาล กองประปา
เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน งาน

รวม ๑,๔๑๐,๕๐๐

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

๓.1 แผนงานบริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไปด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 ๒.๗ แผนงานพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี และจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63



สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าในเขต เพ่ือให้แสงสว่างและยกระดับมาตรฐาน ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
เทศบาล คุณภาพชีวิต

2 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล เพ่ือรอจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามค าส่ังศาล 3,995,000      เขตเทศบาล กองช่าง
ต าบลเมืองคง (งวดท่ี 9)

3 โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสร้างส่ิงแวดล้อม 10,000           เขตเทศบาล กองช่าง
มหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก ท่ีดี

รวม ๔,๐๑๕,๐๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ๕,๔๒๕,๕๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม

สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ๑,๒๔๘,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ในเขตเทศบาล ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๒ โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ๕,๗๑๘,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ๑๒,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๔ โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้สามารถ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขได้

๕ โครงการบ้านผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้สามารถ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขได้

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
3 อ.(อาหาร ออกก าลัง อารมณ์) ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขได้

รวม ๖,๙๙๓,๐๐๐

๔.๒ แผนงานเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ กลุ่มคนยากจน ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือและได้รับบริการพ้ืนฐานทางสังคมทุกด้านอย่างเหมาะสมท่ัวถึงและเป็นธรรม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕64

๓.๒ แผนงานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร  ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ  ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ประปาและไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63
ท่ี

พ.ศ. ๒๕63



๔.๓ แผนงานส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วม ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
เด็ก เยาวชนและ ประชาชนท่ัวไป การแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ

๒ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  จัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน จัดการแข่งขันกีฬายุวชน คง แคน ค า ๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา

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

เพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ได้รับการออกก าลังกายท่ีถูกวิธี
รวม ๑๒๕,๐๐๐

๔.๔ แผนงานอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
สถานท่ี หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย
๑ อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ อปท.และ อปท. เพ่ืออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ อปท. ๓๐,๐๐๐ อ.ราษีไศล ส านักปลัด

อ่ืนในการบูรณาการร่วมกัน และ อปท. อ่ืน อปท.
๒ โครงการอุดหนุนให้กับโครงการ/  - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐,๐๐๐ จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมของส่วนราชการ  หน่วยงาน จังหวัดศรีสะเกษ
เอกชน รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอ่ืนท่ี  - โครงการต่างๆของ อ าเภอราษีไศล ๘๙,๐๐๐ อ.ราษีไศล
จัดต้ังตามกฎหมาย

 - กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ต าบลเมืองคง
 - กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลเมืองคง ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

- สภาองค์กรชุมชน ทต.เมืองคง ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ี
พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ส านักปลัด

งบประมาณ

ท่ี
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



รวม ๑๕๙,๐๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ๗,๒๗๗,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๒ แผนงานพัฒนาระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ เพ่ือจัดการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ให้ ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ของสมาชิก อปพร.หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน

๒ โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมตลอดเวลาใน ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ประจ าปี กรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน   

๓ โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เก่ียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย เข้าใจสามารถแก้ปัญหาในยามฉุกเฉิน

๔ โครงการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความ อ านวยความสะดวกและดูแลช้ีแนะให้ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

ปลอดภัยทางถนนหรือท่ีเก่ียวข้อง กับประชาชนท่ีเดินทางในช่วงเทศกาล

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเขตท่ีได้รับ 10,000           เขตเทศบาล ส านักปลัด

หน้าท่ี ของ อปท. ผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ

6 โครงการเรียนรู้ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ เพ่ือให้ความรู้ การป้องกัน การช่วยเหลือ 2,000             เขตเทศบาล ส านักปลัด

(กรณีเด็กติดในรถยนต์) ในกรณีท่ีมีเด็กติดในรถยนต์

7 โครงการสร้างความรู้ด้านอัคคีภัยในสถาน เพ่ือให้ความรู้ การป้องกัน การช่วยเหลือ 5,000             เขตเทศบาล ส านักปลัด

ศึกษา ในกรณีเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา
๘ โครงการจัดต้ังหรือฝึกทบทวนของ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

สมาชิก อปพร. เทศบาลต าบลเมืองคง รักษาความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

๙ โครงการชุมชนปลอดอัคคีภัย เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
อัคคีภัย   

## โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือให้ความรู้ด้านต่างๆในการปฏิบัติงาน 30,000           เขตเทศบาล ส านักปลัด
โดยไม่หวังผลตอบแทน หรือท่ีเหมาะสม

## โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้ความรู้ และการปฏิบัติงานด้าน 10,000           เขตเทศบาล ส านักปลัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือท่ีเหมาะสม

รวม ๙๗,๐๐๐

5.4 แผนงานปรับปรุงอาคารสถานท่ี และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือใช้ในการปฏิบัติงาน
สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ เพ่ือให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ต่างในการ ๑๕๓,๕๐๐ ทต.เมืองคง ส านักปลัด
เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

รวม ๑๕๓,๕๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ๒๕๐,๕๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๖.๒ แผนงานเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้มีบทบาทในการตัดสินใจและด าเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองและปัญหาของสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
ตลอดจนสนับสนุนบทบาทภาคีของการพัฒนา

สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการอบรมและเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
กลุ่มสตรีและให้ความรู้สิทธิเสรีภาพและ กลุ่มสตรีให้มีความรอบรู้ท้ังด้านกฎหมาย

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสตรี และบทบาทหน้าท่ีของตน
2 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ 30,000           เขตเทศบาล ส านักปลัด

ศักยภาพแก่ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน อสม. หรือหน่วยงาน
อสม.ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เก่ียวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ท่ีเก่ียวข้อง อ่ืน

รวม ๓๕,๐๐๐

๖.๓ แผนงานเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สังคมทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง
สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาล ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
๒ โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งเสริมความมีคุณค่าแก่ผู้สูงวัย ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
๓ โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด บ้านหน้ามอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕64

ท่ี

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



รวม ๑๕,๐๐๐

๖.๕ แผนงานสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็น การเลือกตัวแทนหรือผู้น า ตลอดจนการเลือกต้ังท่ีสุจริตยุติธรรมทุกระดับ
งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการจัดการเลือกต้ังทุกระดับในเขต เพ่ือสนับสนุนการปกครองในระบอบ ๑๕๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เทศบาล ประชาธิปไตย   

รวม ๑๕๐,๐๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ๒๐๐,๐๐๐

๗. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชน
๗.๑ แผนงานสนับสนุนเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ชุมชน มีอาชีพและรายได้ท่ีย่ังยืน   

๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริม เพ่ือเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบ ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
อาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน อาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพให่แก่กลุ่มสตรี สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาล ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองคง มีอาชีพและรายได้ท่ีย่ังยืน

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาล ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
ผู้ดูแลผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพและรายได้ท่ีย่ังยืน

รวม ๓๕,๐๐๐

๗.2 สนับสนุนการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง
งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย
๑ โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาขับ สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

เคล่ือนปรับญาเศรษญกิจพอเพียง มีอาชีพและรายได้ท่ีย่ังยืน   
รวม ๑๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕64

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63

ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕63



๗.3 ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรชุมชนพ่ึงตนเอง และปลอดสารพิษเพ่ือปรับการเกษตรไปสู่การเกษตรท่ีย่ังยืน
งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย
๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมผู้ประกอบ เพ่ือให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมท่ีปราศจาก ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด

อาชีพเกษตรกรรม(ผักปลอดสารพิษ) การใช้สารเคมี   
รวม ๕,๐๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ๕๐,๐๐๐

๙. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
๙.๒ แผนงานสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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

๑ โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก เป็นการรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ประชาชน ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม ๕,๐๐๐

รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ๕,๐๐๐

ท่ี
พ.ศ. ๒๕64

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕64
ท่ี โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕63



๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๑๐.๒ แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง วัด ชุมชน โรงเรียน เทศบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน าวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ท่ี สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีสงกรานต์ ๘๐,๐๐๐
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  -จัดงานบรรพชา อุปสมบท ๒๒,๐๐๐

ภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน
 -จัดงานปริวาสกรรม ๒๒,๐๐๐
 -จัดงานตักบาตรเทโวโรหนะ ๒๒,๐๐๐
 -จัดงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติ ๒๐,๐๐๐
 -จัดงานประเพณีลอยกระทง ๘๐,๐๐๐
 -จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ๕๐,๐๐๐

 -จัดงานเข้าพรรษา ๒๐,๐๐๐
 -จัดงานประเพณีปีใหม่ ๑๐,๐๐๐
 -จัดงานวันพระยากตะศิลาร าลึก ๒๐,๐๐๐

๒ โครงการถนนสายวัฒนธรรมล าน้ ามูล  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองการศึกษา
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่คนรุ่นหลัง

๓ โครงการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธ
ศาสนา  - วันอาสาฬหบูชา 

 - วันมาฆบูชา 
 - วันวิสาขบูชา
 และวันส าคัญอ่ืนๆ

๔ โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่ เพ่ือให้ส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ๑๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เล็งเห็นความส าคัญของสถาบันพระมหา
กษัตริย์

5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ประชาชนทุกหมู่เหล่าเล็งเห็นความส าคัญ 15,000           เขตเทศบาล ส านักปลัด
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

พ.ศ. ๒๕64
งบประมาณ  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕63

กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

๑๐,๐๐๐  กองการศึกษา 

เขตเทศบาล

เขตเทศบาล



รวม ๔๐๖,๐๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ๔๐๖,๐๐๐

๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล
11.1 แผนงานบริหารงานบุคคล และบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการประชาชน
ท่ี         โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม เพ่ือช่วยเหลือบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ๒,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ทดแทน และเกิดความเสียหายต่อเอกชน   

2 โครงการอบรมคุณธรรมและจิรยธรรมแก่ เพ่ือสร้างจิตส านึกในปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 5000 ทต.เมืองคง ส านักปลัด
พนักงานเทศบาล ตามระเบียบ กฎหมายท่ีก าหนด

รวม ๗,๐๐๐
๑๑.๓ แผนงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการของท้องถ่ิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท่ี         โครงการ/กิจกรรม   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ ๕,๐๐๐ ทต.เมืองคง ส านักปลัด
งานของเทศบาลต าบลเมืองคง ข่าวสารการปฏิบัติงานของเทศบาล   

๒ โครงการสัปดาห์วันเทศบาล เพ่ือเชิดชูองค์กรให้เป็นท่ีประจักษ์อย่าง ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
กว้างขวาง   

รวม ๑๐,๐๐๐
๑๑.๔ แผนงานพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เน้นความสามารถและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมเป็นหลัก 
ท่ี สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน จัดอบรมและไปทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ ๓๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร เพ่ิมศักยภาพและประสบการณ์ในการ หรือสถานท่ี
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลและพนัก ปฏิบัติงาน อ่ืนท่ีเหมาะสม
งานจ้าง

๒ โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน จัดอบรมและไปทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ ๓๐,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ิมศักยภาพและประสบการณ์ในการ หรือสถานท่ี
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงาน อ่ืนท่ีเหมาะสม

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



รวม ๖๐,๐๐๐

๑๑.๗ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมเพ่ือการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง
สถานท่ี หน่วยงาน

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

๑ โครงการจัดท าแผนชุมชนและ จัดเวทีประชาคม เพ่ือส ารวจความ ๕,๐๐๐ เขตเทศบาล ส านักปลัด
ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน   

2 โครงการอบรมเร่ืองการวางแผนและปรับ จัดเวทีประชาคม เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ 5,000             เขตเทศบาล กองช่าง
ปรุงผังเมืองรวมชุมชน การก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม ๑๐,๐๐๐
11.9 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ท่ีมุ่งความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ และให้มีรายได้เพียงพอในการจัดการบริการด้านสังมคมอย่างท่ัวถึง

สถานท่ี หน่วยงาน
ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ิมพูนรายได้อย่างเป็นธรรมจากผู้ ๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองช่าง
ทรัพย์สินของเทศบาล ประกอบการและบุคคลท่ัวไป   

รวม ๒๐,๐๐๐
๑๑.๑๑ แผนงานปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน  และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน

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

๑ โครงการจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน วัสดุต่างๆ   ครุภัณฑ์ต่างๆ ๔๖๗,๐๐๐ ทต.เมืองคง ส านักปลัด
การปฏิบัติงาน

๒ โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ วัสดุต่างๆ  ครุภัณฑ์ต่างๆ ๑๑๙,๓๐๐ ทต.เมืองคง กองคลัง
เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคลัง

รวม ๕๘๖,๓๐๐
รวม ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๑ ๖๙๓,๓๐๐

รวม ทุกยุทธศาสตร์ ๒๑,๔๑๓,๑๑๒

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ี โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕64






























