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  การจดัท าแผนพฒันา  3  ปี   (พ.ศ.  2558 – 2560)   ของเทศบาลต าบลเมืองคง   
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2548 เพื่อใชก้ าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยไดจ้ดัท า ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหา  ความตอ้งการของประชาชนและศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  สอดคลอ้งกบั นโยบายรัฐบาล แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั อ าเภอ  และยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั  คณะผูบ้ริหารและผูจ้ดัท าแผนพฒันาฉบบัน้ีไดจ้ดัท าแผนฯ เพื่อเป็น แนวทางในการจดัท า
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ใหส้ามารถพร้อมท่ีจะน าไปปฏิบติัและ สามารถใชใ้นการประสาน
แผนการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามนโยบายท่ีคณะผูบ้ริหารมุ่งหวงัท่ีจะให้
เกิดการพฒันาในทอ้งถ่ิน 

  เทศบาลต าบลเมืองคง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันา  3 ปี  
(พ.ศ.2558 -  2560)  ทั้งส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาคมทอ้งถ่ิน  ประชาชน  ตลอดจนพนกังานและลูกจา้งของ
เทศบาลต าบลเมืองคงทุกท่าน   และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แผนพฒันาเทศบาลต าบลเมืองคง   สามปีฉบบัน้ี  จะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

 ในปัจจุบนัสภาพการณ์ของประเทศไทย ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มต่อวถีิชีวติของ
ประชาชนอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจากการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการปรับปรุงสิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ีและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการเร่งรัดใหมี้การกระจายอ านาจในการบริหารงาน และการจดับริการสาธารณะสู่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเร็ว ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารบริหารงานและการใหบ้ริการสาธารณะเป็นไปดว้ยความคล่องตวั
มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบปัญหาของประชาชนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ .ศ .2542 ไดก้ าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ  
งบประมาณ และอตัราก าลงัของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
มีก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อใหบ้งัเกิดผลในการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะเห็นได้อยา่ง
ชดัเจนในอนาคตอนัใกลน้ี้วา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไดรั้บจดัสรรงบประมาณในสัดส่วนท่ีสูงข้ึน มีก าลงั คน
มากข้ึน รวมทั้งมีภารกิจและหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ประกอบกบันโยบายของรัฐบาลคณะ
ปัจจุบนัท่ีเล็งเห็นองคก์รรากหญา้ท่ีอยูใ่กลชิ้ดประชาชนมากท่ีสุดคือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงได้
มอบหมายใหมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของประเทศชาติ อนัไดแ้ก่ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต
คอรัปชัน่ และปัญหาสังคมและความยากจน จึงท าใหอ้งคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งกวา้งขวาง 
มิใช่เพียงการใหบ้ริการสาธารณะพื้นฐานเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพชีวติ และการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินดว้ย การวางแผนถือเป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบรรลุ
จุดมุ่งหมายดงักล่าวไดโ้ดยใชย้ทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสม 
 “แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558– 2560)” เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์ร ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
แนวทางการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง แผน พฒันาจงัหวดั แผน พฒันาอ าเภอ แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาล และแผนการถ่ายโอนภารกิจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 “แผนพฒันาสามปี ” เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ พฒันาท่ี
จดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุม ระยะเวลาสามปี        
( พ.ศ.2558 – 2560 )  โดยมีการทบทวนทุกปี 
 การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีลกัษณะเป็นการวางแผนยทุธศาสตร์อนัเป็นกระบวนการ ก าหนด 
ทิศทางในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีตอ้งการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุผลนั้นบนพื้นฐานของการรวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูลอยา่ง “รอบดา้น” และ “เป็นระบบ” 
 “อย่างรอบด้าน ” หมายถึง การวางแผนท่ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ท่ี
ตอ้งการบรรลุ และการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและองคก์ร 
 “อย่างเป็นระบบ” หมายถึง การวางแผนยทุธศาสตร์ตามขั้นตอนต่างๆ 

 1.  ลกัษณะของแผนพฒันาเทศบาล 
 แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนพฒันาท่ีต่อเน่ืองจากการจดัท าแผนพฒันาระยะปานกลาง           และ
สัมพนัธ์ ใกลชิ้ดกบัเอกสารงบประมาณประจ าปี  กล่าวคือ  เป็นการน าแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไวแ้ลว้
ในแผนพฒันาระยะปานกลางมาพิจารณาด าเนินการส าหรับปีนั้น ๆ ทั้งน้ีจะมีรายละเอียด และลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึนพร้อมท่ีจะน าไปบรรจุไวใ้นเอกสารงบประมาณประจ าปี  และสามารถน าไปปฏิบติัไดท้นัที
เม่ือไดรั้บงบประมาณของปีนั้น  นอกจากน้ีแผนงานและโครงการท่ีบรรจุในเอกสาร    แผนพฒันาประจ าปีควร
จะตอ้งมีสภาพความพร้อมประการแรก  ความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะ    ด าเนินการ  รวมทั้งท่ีการศึกษาความเป็นไป
ไดข้องแผนงานและโครงการหรือการหาผลประโยชน์ตอบแทนของแผนงานและโครงการ  ประการท่ีสอง  ความ
เรียบร้อยในการคิดค่าใชจ่้ายหรือราคาของแผนงานและ  โครงการ  ดงันั้นแผนพฒันาสามปี   จึงมีลกัษณะกวา้ง 
ๆ  ดงัน้ี 
 1. 1.  เป็นเอกสารท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  ยทุธศาสตร์การพฒันา  แนวทางการพฒันาใน
แผนพฒันา  3  ปี 
 1. 2. เป็นเอกสารท่ีมีแนวทางการพฒันาประจ าปีและวตัถุประสงคข์องสาขาการพฒันาท่ีชดัเจนและ
มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงของปีท่ีจะด าเนินการ 
 1.3.   เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน / โครงการท่ีจะด าเนินการในปีนั้น ๆ  
 1.4. เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนพฒันาสามปี กบัเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 2.  วตัถุประสงค์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 2.1  เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและ
การจดัท างบประมาณ 
 2.2   เพื่อแสดงแนวทางการพฒันาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคลอ้งและสามารถสนองตอบต่อ
ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3  เป็นการจดัเตรียมโครงการพฒันาต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปี  และน าไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือไดรั้บงบประมาณ 
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 3.   ขั้นตอนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
  เพื่อใหก้ารบริหารงานของเทศบาลต าบลเมืองคง  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมี
แผนพฒันาเป็นเคร่ืองมือ  ดงันั้น  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบยทุธ์ศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัแลว้   เทศบาลต าบลเมืองคงจึงไดด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
  3.1  การเตรียมการจดัท าแผนพฒันาสามปี  ก าหนดแนวทางการพฒันา และจดัประชุมประชาคม
ทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนเมษายน – พฤษภาคม   2557 โดยด าเนินการ  ดงัน้ี 
  3.1.1  จดัท าแผนพฒันาสามปีใหส้อดคลอ้งกบักรอบยทุธ์ศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  และแผนยทุธ์ศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลเมืองคง  โดยมีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี  1  บทน า 
  ส่วนท่ี  2  สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ส่วนท่ี  3  สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
  ส่วนท่ี  4  ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
  ส่วนท่ี  5  บญัชีโครงการพฒันา 
   ส่วนท่ี 6   การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 
  3.1.2   การจดัท าแผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ. 255 8 – 25 60 ) เทศบาลต าบลเมืองคงทบทวนจาก
แผนพฒันาสามปี  ( พ.ศ.  2557 – 2559 )   โดยน าโครงการท่ีก าหนดไวจ้ะด าเนินการ  ในปี  255 8 และ 2559 มา
ใช ้หรืออาจพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงโดยการก าหนดรายละเอียด  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณ หรือ 
จดัล าดบัความส าคญัของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการส าหรับปี  2560 
  3.1.3   ยดึถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  อนัประกอบดว้ย  3  ลกัษณะคือ  ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  เป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาใน
พื้นท่ี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชน  ใหย้ดึหลกัความพอเพียงใน  3  ลกัษณะ  
คือ  ระดบับุคคล/ครอบครัว   ระดบัชุมชน/องคก์ร  และระดบัประเทศ   โดยบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาลท่ีมีการปฏิบติัในพื้นท่ี  เช่น  โครงการคาราวานแกจ้น   โครงการพฒันาศกัยภาพหมู่บา้น/
ชุมชน   การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน   โครงการหน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
  3.1.4  ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทุนทางสังคม  ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดก้ าหนดใหเ้ป็น  “วาระแห่งชาติ”  ท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึง  เพื่อปูพื้นฐานคน
ไทยและสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  ( Knowledge-based  Society )  ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีท่ามกลาง
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในสังคมโลก  และเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศให้
เจริญเติบโตอยา่งกา้วหนา้  สมดุล  ย ัง่ยนื  และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนโดยรวม  โดยมี
องคป์ระกอบ  3  ทุน  ไดแ้ก่  ทุนมนุษย ์  ทุนท่ีเป็นสถาบนั  และทุนทางปัญญาและวฒันธรรม 
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                       3.1.5 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี  11   ( พ.ศ.  25 55 - 2559 )  ไดน้อ้มน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานของหลกัการพฒันา โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  ใหค้วามส าคญักบัการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 
2558 ไวค้รอบคลุมในทุกมิติทั้งดา้นความมัน่คง สงัคมวฒันธรรม และเศรษฐกิจ โดยน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยกุตใ์ชใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดย พอประมาณ  ไม่เอารัดเอาเปรียบชาติสมาชิกอาเซียนอ่ืน แต่ตอ้ง
ร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพ่ือกา้วเดินไปในนามของอาเซียน การเตรียมความพร้อมอยา่ง มเีหตุผล เพ่ือให ้มี
ภูมคุ้ิมกนัในตวัที่ด ี ภายใตเ้ง่ือนไขของ ความรู้ คู่คุณธรรม  ซ่ึงจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีมี
ความกา้วหนา้อยา่งสมดุล  มัน่คง  และยัง่ยืน  ตามค าขวญัของประชาคมอาเซียนท่ีวา่  หนึ่งวสัิยทัศน์  หนึ่งเอกลกัษณ์  
หนึ่งประชาคม  หรือ  One  Vision  ,  One Identity  ,  One Community       
  3.1.6   น าขอ้มลูความจ าเป็นพ้ืนฐาน   ( จปฐ. )  ขอ้มลูพ้ืนฐานระดบัหมู่บา้น ( กชช. 2 ค ) และขอ้มลู
พ้ืนฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ  มาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
  3.1.7   ค านึงถึงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินประเภทต่างๆ อยา่งเหมาะสมในกรณีท่ีองคก์รปกครอง ส่วน
ทอ้งถ่ินมีการจดัท าผงัเมืองหรือผงัต าบลแลว้  ใหใ้ชผ้งัเมืองหรือผงัต าบลเป็นขอ้มลูในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
  3.1.8   ค านึงถึงหลกัการบูรณาการโครงการ  ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัและระหวา่ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  กล่าวคือ  โครงการท่ีมีวตัถุประสงคร่์วมกนัและสามารถจดักิจกรรม
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัได ้  หรือโครงการลกัษณะ/ประเภทเดียวกนัท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นเขตติดต่อกนัหากสามารถท า
โครงการพร้อมกนั  ซ่ึงสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณใหมี้ลกัษณะสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัแลว้   ใหท้ าการ
ประสานและบูรณาการ   โครงการ  เพ่ือลดความซ ้าซอ้น  ประหยดังบประมาณและท าใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์
มากยิ่งข้ึน 
  3.1.9    แผนพฒันาสามปี  จะมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพฒันาภายใต้
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  ดงันั้นในการจดัท าโครงการใหค้ านึงความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั  โดยค านึงถึง
สถานะทางการคลงัของทอ้งถ่ิน  และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการ  ทั้งน้ี  เพ่ือใหแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบ
ในการจดัท างบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง  และในการจดัท าโครงการใหมี้การจดัล าดบั
ความส าคญั  ความเร่งด่วนของโครงการ  กล่าวคือ  โครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนมากตอ้งน าไปปฏิบติัก่อน  โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอยา่งนอ้ยเป็น  3  ประเภท  คือ 

(1)  โครงการท่ีเทศบาลต าบลเมืองคงด าเนินการเอง 
(2) โครงการท่ีเทศบาลต าบลเมืองคงอุดหนุนใหห้น่วยงานอ่ืนด าเนินการตามท่ีมีระเบียบ  กฎหมาย

ก าหนดไว ้
(3) โครงการท่ีเทศบาลต าบลเมืองคงขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งโครงการท่ีเกิด   

ศกัยภาพของเทศบาลต าบลเมืองคง 
3.1.10 ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี  โดย 

(1) สนบัสนุนใหมี้การจดัท าแผนชุมชนใหเ้กิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ี  โดยการใหค้ าแนะน าในการจดัท า  
ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการ  สนบัสนุนขอ้มลูเพ่ือการจดัท าแผนชุมชน  สนบัสนุนการจดั
เวทีประชาคมและพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม  ท่ีตอ้งด าเนินการ  
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       ร่วมกบัชุมชน  หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไวใ้นแผน      
       สามปี 
(2) พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม  ท่ีเป็นปัญหาความตอ้งการของประชาชนจากการจดัเวที

ประชาคมทอ้งถ่ินมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี  ทั้งน้ีเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในพื้นท่ีบูรณาการการจดัท าแผนพฒันา  เพื่อเป็นจุดเช่ือมต่อยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชน  ซ่ึงจะน าไปสู่ความเห็น
พอ้งตอ้งกนั  และการท างานร่วมกนัของภาคีการพฒันาต่าง ๆ ในพื้นท่ี  เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจแห่งรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุม้ค่า  และตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นกระบวนการส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ  และตอ้งมีประชาคม
เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  และมีการจดัท าบนัทึกรายงานการประชุม  เพื่อเป็นการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการท างานของเทศบาลต าบลเมืองคงจากภาคประชาชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในภายหลงั 
 3.2   คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี  และคณะกรรม  
การพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี   ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน พฤษภาคม   2556   โดย
ใชรู้ปแบบ  เคา้โครงแผนพฒันาสามปี  โดยมีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี  1  บทน า 
  ส่วนท่ี  2  สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ส่วนท่ี  3  สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
  ส่วนท่ี  4  ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
  ส่วนท่ี  5  บญัชีโครงการพฒันา 
  ส่วนท่ี 6   การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 
 3.3   ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติั/ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี   ด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือน
มิถุนายน  2557 
 3.4   เม่ือประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีแลว้  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินส่งแผนพฒันาสามปีใหค้ณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ  เพื่อด าเนินการต่อไป 

 4.  ประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 การวางแผนพฒันาสามปี   ถือวา่เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้ทศบาลสามารถด าเนินการ
พฒันาไดอ้ยา่งบรรลุวตัถุประสงค ์ เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และประหยดัทั้งดา้น ระยะเวลา  บุคลากร  
และงบประมาณ  เพราะไดมี้การตระเตรียมในเร่ืองการใชท้รัพยากรในทุกดา้นไว้ก่อนแลว้  โดยเฉพาะในการจดัท า
แผนพฒันาสามปีใหเ้นน้ในเร่ืองการวเิคราะห์  ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ    รวมถึงการประเมินโครงการ
ในแต่ละแผนงานไวอ้ยา่งละเอียดเพื่อเปรียบเทียบ  วเิคราะห์หาผลประโยชน์ ต่อค่าใชจ่้ายของแต่ละโครงการ  ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ในการคดัเลือกโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้สูงสุด  และจดัล าดบัความส าคญัไวใ้นอนัดบั
แรก ๆ ส าหรับด าเนินการในปีนั้น 
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นอกจากน้ีแผนพฒันาสามปียงัเป็นมาตรการหน่ึงท่ีแสดงความเก่ียวเน่ืองกนัระหวา่งแผนพฒันาระยะปานกลาง
กบัการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลอีกดว้ย 
 

 สรุป 
 แผนพฒันาสามปี   เป็นส่วนประกอบหน่ึงของระบบการวางแผนพฒันาเทศบาล  ซ่ึงมีลกัษณะ
หรือแนวทางการพฒันา  มีรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ  ท่ีสามารถ น าไปปฏิบติัใชไ้ดจ้ริง  สอดคลอ้ง
และเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาทุกระยะ  รวมถึงการจดัท างบประมาณประจ าปีดว้ย  ส่วนกระบวนการในการจดัท าก็
เนน้ถึงสภาพความพร้อมท่ีจะส่งผลใหแ้ผนงาน  และโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือไดรั้บ
งบประมาณ 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลต าบลเมอืงคง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ลกัษณะทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคญัของเทศบาลต าบลเมืองคง 

 

1.  สภาพทั่วไป 
 1.1  ลกัษณะทีต่ั้ง 
 เทศบาลต าบลเมืองคงตั้งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดันครราชสีมา  ระยะห่างจากตวัจงัหวดั  โดย
ทางรถยนต ์ 79  กิโลเมตร  และทางรถไฟ  69  กิโลเมตร 
 1.2  สภาพพืน้ที่ 
 เป็นพื้นท่ีราบตั้งอยูต่อนกลางของอ าเภอคง  มีขนาดพื้นท่ี  1.155  ตารางกิโลเมตร  อยูใ่นเขต
ต าบลเมืองคง  และเป็นท่ีตั้งของท่ีวา่การอ าเภอคง  มีหมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลบางส่วน 5 หมู่บา้น               
ไดแ้ก่  บา้นหว้ยนอ้ย  หมู่ท่ี  1 , บา้นหนองสรวง  หมู่ท่ี  3 , บา้นตะคร้อ  หมู่ท่ี  7 , บา้นกุดรัง  หมู่ท่ี  8                      
และบา้นคงสามคัคี  หมู่ท่ี  11   
 1.3  อาณาเขตติดต่อ 
 -  ดา้นทิศเหนือ  เร่ิมจากหลกัเขตท่ี  1  ซ่ึงอยูใ่นแนวเส้นตั้งฉากกบัทางรถไฟ   สายนครราชสีมา -
หนองคาย  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง  500  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตามแนว  
เส้นตั้งฉากกบัทางรถไฟเป็นระยะทาง  700  เมตร  ส้ินสุดหลกัเขตท่ี  2 
 -  ดา้นทิศตะวนัออก  เร่ิมจากหลกัเขตท่ี  2  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นแนวขนานกบัทางรถไฟ  
เป็นระยะทาง  1,650  เมตร  ส้ินสุดหลกัเขตท่ี  3 
 -  ดา้นทิศใต ้ เร่ิมจากหลกัเขตท่ี  3  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นแนวเส้นตั้งฉากกบัทางรถไฟ  
เป็นระยะทาง 700  เมตร  ส้ินสุดหลกัเขตท่ี  4 
 -  ดา้นทิศตะวนัตก  เร่ิมจากหลกัเขตท่ี  4  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือขนานกบัทางรถไฟ  
เป็นระยะทาง  1,650  เมตร  ส้ินสุดหลกัเขตท่ี  1 
 เทศบาลต าบลเมืองคง  ไดรั้บการเปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง  เม่ือวนัท่ี               
25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542 
 1.4  ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
  1.4.1  สภาพภูมิประเทศ   
             มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนต้ืน  มีความลาดเทจากทางทิศตะวนัออก  เป็นท่ีดอนสลบัท่ี
นา ท่ีราบลุ่มบริเวณล าสะแทด  ดา้นทิศตะวนัตกของอ าเภอ  พื้นท่ีโดยเฉล่ียสูงกวา่ระดบัน ้าประมาณ  200  เมตร 
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  1.4.2  ลกัษณะภูมิอากาศ      
  ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 
  ฤดูร้อน     เร่ิมตั้งแต่เดือน  กุมภาพนัธ์  ถึงเดือน  พฤษภาคม 
  ฤดูฝน    เร่ิมตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  ถึงเดือน  กนัยายน 
  ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  ถึงเดือน  มกราคม 

1.5 ประชากร 
จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลเมืองคง 

ณ   วนัท่ี    1    เมษายน    2557 
 

ช่ือชุมชน หมู่ท่ี 
จ  านวนประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม หลงัคาเรือน 

ต าบลเมืองคง 
1. ชุมชนตลาดและหนองโพธ์ิ-โนนตะขบ 
2. ชุมชนคงสามคัคี 
3. ชุมชนตะคร้อ 
4.ชุมชนหว้ยนอ้ย 
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3,11 
7 
1 

 
719 
136 
234 
74 

 
748 
150 
260 
76 

 
1,467 
286 
494 
150 

 
587 
106 
161 
40 

 

รวมทั้งส้ิน  1,137 1,228 2,397 894  
 
 1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   1.6.1  ป่าไม้ 
   ไมม่พีืน้ทีป่า่ไม้  
  1.6.2  แหล่งน า้ธรรมชาติ 
  มีแหล่งน ้าในเขตเทศบาล 4  แห่ง คือ สระน ้า ใชเ้ป็นแหล่งน ้าส ารองในการ อุปโภค
บริโภค และการดบัเพลิง ประชาชนส่วนใหญ่ใชน้ ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  อ าเภอพิมาย 
   1.6.3  คุณภาพแหล่งน า้ 
                  คุณภาพแหล่งน ้าโดยรวมในเขตเทศบาลต าบลเมืองคง  อยูใ่นเกณฑดี์ เน่ืองจาก น ้าท่ี
เก็บกกัในแหล่งน ้าธรรมชาติเป็นน ้าฝนตามธรรมชาติและไม่มีผลกระทบจากมลพิษ  ทั้งภาค    อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และชุมชนแต่อยา่งใด 
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   1.6.4  ขยะและส่ิงปฏิกูล 
  ปัญหามลพิษเก่ียวกบัขยะและส่ิงปฏิกลูเป็นปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลเมืองคง เน่ืองจากประชากรมีมากข้ึนจึงท าใหก้ารท ากิจกรรมมากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาการก าจดั
ขยะไม่ถูกสุขลกัษณะอยูม่าก เช่นการเทกองในท่ีโล่ง การเผาท่ีไม่ถูกตอ้ง และขาดการคดัแยกขยะซ่ึงจะส่งผล
กระทบอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหามลพิษทางน ้า ดิน อากาศ การส่งกล่ินเหมน็ปัญหาเร่ืองสุขภาพอนามยั และ
ปัญหาการท าลายทศันียภาพท่ีสวยงาม ฯลฯ  ปัจจุบนัปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนทั้งเขตเทศบาล 3-4  ตนัต่อ
วนั ซ่ึงเทศบาลใชว้ธีิการก าจดัขยะแบบการเก็บขน เทกองทิ้งในท่ีทิ้งขยะและท าการฝังกลบ โดยสถานท่ีทิ้งขยะ
ในปัจจุบนัของทางเทศบาลใชส้ถานท่ีของเทศบาลเอง ซ่ึงอยูห่่างจากเขต    เทศบาล   6  กิโลเมตร มีพื้นท่ี 30  ไร่ 
คาดวา่จะใชป้ระโยชน์ในการก าจดัขยะมูลฝอยไดจ้นถึงปี พ.ศ.2568 
          1.7  สภาพเศรษฐกจิ 
    ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพคา้ขาย  (ร้อยละ 60)  และประกอบอาชีพ 
อ่ืน ๆ  (ร้อยละ 40) 
  1.7.1  เกษตรกรรม      
      พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นชุมชนมีร้านคา้และอาคารบา้นเรือน  มีการท าการเกษตรเพียงเล็กนอ้ย 
  1.7.2  การปศุสัตว์ 
  ไม่มีการประกอบการปศุสัตวใ์นพื้นท่ี 
  1.7.3   การค้าขาย      
   ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ส าหรับบริโภคในเขตเทศบาลและใหบ้ริการ
แก่ประชาชนในเขตอ าเภอคง   ส่วนสินคา้น าเขา้ไดแ้ก่   น ้ามนัเช้ือเพลิง  วสัดุก่อสร้าง  เวชภณัฑ ์  เคร่ืองมือทาง
การเกษตร  เคร่ืองอุปโภคบริโภค  ฯลฯ 
  1.7.4   การอุตสาหกรรม 
   ดา้นอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น   อุตสาหกรรม  ใน
ครัวเรือน เช่น  การท า หมวกคาวบอย    
  1.7.5   การพาณชิย์ 
   การพาณิชยใ์นเขตเทศบาล  ส่วนมากเป็นร้านคา้ปลีกเบด็เตล็ด  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ   2    ขา้ง
ทางถนนสันติสุข  ถนนเทศบาล  1  และถนนเทศบาล  2   สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายจะรับซ้ือมาจากร้านคา้ใน
จงัหวดันครราชสีมาเป็นส่วนใหญ่  ร้านคา้และสถานบริการในเขตเทศบาล  เช่น 
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  -  สถานีบริการน ้ามนั  จ านวน    1    แห่ง 
  -  ธนาคาร   จ านวน    3    แห่ง  ไดแ้ก่ 
     ธนาคารออมสิน  สาขาคง 
     ธนาคารทหารไทย  จ  ากดั  (มหาชน)  สาขาคง 
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาคง 
  -  มีสหกรณ์   จ านวน    1    แห่ง  ไดแ้ก่ 
     สหกรณ์การเกษตรคงสามคัคี  จ  ากดั 
  1.7.6  แรงงาน 
  เน่ืองจากในเขตเทศบาลต าบล เมืองคง   มีปัญหาในเร่ืองน ้าอุปโภคบริโภคและทางดา้น
การเกษตรท าใหก้ารท ามาหากินเป็นไปดว้ยความยากล าบากราษฎรส่วนใหญ่อพยพเขา้ไปรับจา้งท างานใน
กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 
  1.7.7 การท่องเทีย่ว 
                     ในเทศบาลต าบลเมืองคง  ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว 
 1.8   ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน      
  1.8.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
     การคมนาคมสามารถติดต่อกบัอ าเภอ  หรือจงัหวดันครราชสีมา  หรือจงัหวดัใกลเ้คียงได้
อยา่งสะดวก  โดยเฉพาะทางรถยนตส์ามารถติดต่อไดโ้ดยทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  2  ( ถนนมิตรภาพ )      
เป็นเส้นทางหลกัในการติดต่อ 
         ทางรถยนต ์ ระยะทางจากนครราชสีมา – อ าเภอคง  79  กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผน่ดินสายมิตรภาพ  (หมายเลข  2)  นครราชสีมา – บา้นวดั  แยกเขา้ทางหลวง
หมายเลข  2160  เขา้อ าเภอคง 

- ทางหลวงแผน่ดินนครราชสีมา – โนนไทย  (หมายเลข  205) แยกเขา้อ าเภอขามสะแกแสง  
ทางหลวงหมายเลข  2150  เขา้อ าเภอคง 
มีทางหลวงจงัหวดัหมายเลข  2160  เช่ือมระหวา่งทางหลวงแผน่ดิน  

         ทางรถไฟ  ระยะทางจากนครราชสีมา – อ าเภอคง  69  กิโลเมตร 
         -  สายตะวนัออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา  -  หนองคาย 
       นครราชสีมา -  ขอนแก่น 
  1.8.2 การไฟฟ้า 

 ไฟฟ้ามีใชค้รบทุกครัวเรือน  ถนนสาธารณะในชุมชนไดจ้ดัใหมี้โคมไฟฟ้า สาธารณะ
ตลอดสาย  เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น    ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และ
ใหบ้ริการครบทุกหลงัคาเรือน 
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  1.8.3 การประปา 

 ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค  ครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการในเขตเทศบาลและหมู่ บา้น     
ใกลเ้คียง 
  1.8.4  การส่ือสาร  และ  การโทรคมนาคม     

 -   ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข  จ านวน    1    แห่ง 
  -   มีโทรศพัทส์าธารณะ  จ านวน 11   เลขหมาย 
  1.8.5  การจราจร 

 การสัญจรไปมาสะดวก  และมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอคง  คอยใหค้วาม
สะดวกและดูแลความปลอดภยั 
 1.9  การศึกษา 
 -  โรงเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน    1    แห่ง 
  -  โรงเรียนอนุบาล จ านวน    2    แห่ง 
                                -   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองคง จ านวน    1    แห่ง    
 1.10  การศาสนา 
         ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  99.8  ศาสนาอ่ืน ๆ ประมาณ   ร้อยละ  0.02  
ประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีส าคญัท่ีเทศบาลต าบลเมืองคงจดังานประเพณีต่าง ๆ ร่วมกบัอ าเภอ คง  เช่น  งานวนั
สงกรานต ์ วนัลอยกระทง  งานฉลองศาลเจา้ปู่ เมืองคง 
  มีสถาบนัและองคก์รทางศาสนา 

 -  วดั  จ านวน    1    แห่ง 
  -  ศาลเจา้ จ านวน    1    แห่ง 
           1.10  วฒันธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี 
                 เทศบาลต าบลเมืองคง  มีงานเทศกาลประเพณีท่ีส าคญั คือ 
  (1)  งานประเพณวีนัลอยกระทง  จดัข้ึนในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ณ  ลานสระน ้าลอย
กระทง   เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง  ชมการประกวดกระทง  ประกวดนางนพมาศ    
  (2) งานวนัขึน้ปีใหม่  จดัข้ึนในวนัข้ึนปีใหม่  ขา้ราชการ  พอ่คา้  และประชาชน  ร่วมกนั
ท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้   ณ  บริเวณถนนเทศบาล  1  และถนนเทศบาล  2 
  (3) งานประเพณสีงกรานต์  จดัข้ึนระหวา่ง  วนัท่ี  13-15  เมษายน  ของทุกปี  ชมขบวนแห่
สงกรานต ์ ร่วมกนัสรงน ้าพระ  และรดน ้าด าหวัผูสู้งอาย ุ  
  (4) งานประเพณแีห่เทยีนเข้าพรรษา   จดัข้ึนในช่วงวนัเขา้พรรษา  ชมขบวนแห่เทียน
พรรษาจากชุมชนต่าง ๆ  และประกวดขบวนแห่เทียน 
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  (5) งานฉลองศาลเจ้าปู่เมืองคง    จดัข้ึนช่วงเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม  ของทุกปี  ชม
การแข่งขนักีฬา  เช่น  ฟุตซอล  วอลเลยบ์อล   ตะคร้อ  เปตอง   และมหรสพตลอดคืน 
  (6) งานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  จดัข้ึนในวนั ท่ี  12  
สิงหาคม  ของทุกปี  มีขา้ราชการ  พอ่คา้  และประชาชน  ร่วมท ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
  (7) งานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จดัข้ึนในวนัท่ี   5   ธนัวาคม  
ของทุกปี  มีขา้ราชการ  พอ่คา้  และประชาชน  ร่วมท ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
  (8) งานวนัเด็กแห่งชาต ิ จดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ีสองของเดือนมกราคมของทุกปี  การ แสดงของ
เด็ก ๆ เช่น  การประกวดร้องเพลง  การประกวดแด็นเซอร์  ฯลฯ  และการเล่นเกมส์กีฬา 
  (9)  งานวนัเทศบาล    จดัข้ึนในวนัท่ี  24  เมษายน  ของทุกปี  เทศบาลต าบลเมืองคงจดั
กิจกรรมเน่ืองในวนัสถาปนาเทศบาล 
 1.11 ด้านการสาธารณสุข   
 ( 1)  มีการบริการสาธารณสุข  โดยมีสถานบริการ  ดงัน้ี 
   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบนั                 จ านวน    3     แห่ง 
   -  คลินิกเอกชน     จ านวน    4     แห่ง 
 (2)  อตัราการมีและใชส้้วมราดน ้า  ร้อยละ  100 
 1.12 ด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัย 
 -  มีสถานีต ารวจภูธร     จ านวน     1  แห่ง 
 -  จุดพกัสายตรวจห่างจากสถานีต ารวจไม่เกิน 10 ก.ม จ านวน     1 แห่ง  
 -  อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน   จ านวน    30         คน 
 -  สถานีดบัเพลิง     จ านวน     1  แห่ง 
 -  รถยนตด์บัเพลิง     จ านวน     1  คนั 
 -  รถบรรทุกน ้า     จ านวน     4  คนั 
 -  เคร่ืองดบัเพลิงเคมี  ขนาด  15  ปอนด ์                           จ  านวน     65         ถงั 

2.  ข้อมูลทั่วไปของสภาพท้องถิน่เทศบาลต าบลเมืองคง 
      การเมอืงและการบริหาร 
 2.1    โครงสร้างอ านาจหน้าทีใ่นการบริหารงานของเทศบาล 
 2.1.1 การจัดองค์การของเทศบาล 
 จุดมุ่งหมายประการส าคญัในการน ารูปแบบเทศบาลมาใชใ้นประเทศไทยในฐานะเป็น
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง นั้น ก็เพื่อตอ้งการใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินต่างๆ ไดมี้โอกาสเรียนรู้และ
เขา้ใจหลกัการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเนน้ใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งโดยตรง 
และโดยทางออ้ม 
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 ดงันั้น  การจดัรูปแบบองคก์รของเทศบาลไทยในปัจจุบนั  ประกอบ ดว้ยสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี  สภาเทศบาลต าบลประกอบดว้ยสมาชิก จ านวน 12 คน นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน ซ่ึงมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

แผนภูมกิารจัดระเบียบองค์การบริหารของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.1.2 สภาเทศบาล 

  ประกอบดว้ยสมาชิก ซ่ึงราษฎรเลือกตั้งเขา้มาใหท้  าหนา้ท่ีแทน มีหนา้ท่ีในการก าหนด
นโยบายต่างๆ และออกกฎหมาย   ซ่ึงเรียกวา่   “   เทศบญัญติั   ”    ตลอดจนควบคุมการท างานฝ่ายบริหารโดย
การอนุมติังบประมาณประจ าปี และคอยสอดส่องดูแลใหก้ารปฏิบติังานของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามแผน
งบประมาณ  กฎหมาย  และเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมือง คงมี 
จ านวน 12 คน อยูใ่นต าแหน่งคราวละ 4 ปี ในกรณีท่ีมีต าแหน่งวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนๆ นอก จาก ออกตาม วาระ 
(ครบ 4 ปี) จะตอ้งเลือกตั้งซ่อมเขา้มาใหม่ใหเ้ตม็ตามจ านวนภายใน 45 วนั นบัแต่ต าแหน่งนั้นวา่งลง แต่ถา้
ระยะเวลาท่ีเหลือของต าแหน่งท่ีวา่งต ่ากวา่ 180 วนั (6 เดือน) ก็จะครบวาระ (4 ปี) จะไม่เลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ได ้
สมาชิกผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาแทนจะอยูไ่ดเ้ท่าท่ีระยะเวลาของผูท่ี้ตนแทนเหลืออยู ่ซ่ึง สมาชิก สภาเทศบาล
ต าบลเมืองคง จ านวน 12 คน คือ 
 1.  นายกิตติศกัด์ิ   โชติกิจปรีชา ประธานสภาเทศบาล 
 2.  นาย สมกิจ   ดิฐภกัดีธนา รองประธานสภาเทศบาล 
 3.  นายเนตร พรมทดั สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 

เทศบาล 

สภาเทศบาล 

ประชาชน 

นายกเทศมนตรี 

ปลดัเทศบาล 

รองปลดัเทศบาล 

กองช่าง กองคลงั กองสาธารณสุขฯสุข
ฯ 

ส านักปลดัเทศบาล 

 
 

กองการศึกษา
สาธารณสุขฯ 
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 4.  นายสมเกียรติ คุณขนุทด  สมาชิกสภาเทศบาล  
 5.  นาย ด ารงศกัด์ิ   ศิริประภา สมาชิกสภาเทศบาล 
 6.  นาย ช านาญ นามงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7.  นา งสาวพรรณทิพา  ช่วยงาน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 8.  นา งสาววรีาภรณ์    เกียรติชยัพฒัน สมาชิกสภาเทศบาล 
 9.  นาย ทวศีกัด์ิ   นามศิริพงศพ์นัธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล 
 10.นายศราวธุ   ล้ิมโชติการ สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางเดือนฉาย พรมทดั  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายทว ีนุ่นสะพาน  สมาชิกสภาเทศบาล  
  อ านาจหน้าทีข่องสภาเทศบาล 
   อ านาจหน้าทีข่องสภาเทศบาล มี 3 ประการ คือ 
   1. ตราเทศบญัญติั (ออกกฎหมาย) 
   2. ควบคุมการบริหารงานของคณะผูบ้ริหาร 
   3. ตั้งคณะกรรมการต่างๆ 

2.1.3  นายกเทศมนตรี 
 นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  เป็นผูค้วบคุมรับผดิชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาลและลูกจา้งเทศบาล  ด ารงต าแหน่งคราวละส่ี
ปีและด ารงต าแหน่งติดต่อกนัได ้   เทศบาลต าบล  อาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลเป็นผูช่้วยเห ลือในการบริ หารราชการของเทศบาลไดไ้ม่เกินสองคน  และอาจแต่งตั้งท่ี
ปรึกษาและเลขานุการซ่ึง มิใช่สมาชิกสภาเทศบาลโดยรวมกนัไดไ้ม่เกินสองคน  ไดแ้ก่  
 

 1.  นายอดุลย ์  ปาทาน          นายกเทศมนตรี 
 2.  นางพาช่ืน   ปาทาน   รองนายกเทศมนตรี 
 3.  นายผดุง  วรีะพฒัน์                รองนายกเทศมนตรี 
 4.  นายโชคชยั  กูศ้กัด์ิสกุล   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 อ านาจหน้าทีข่องนายกเทศมนตรี 
 1. ควบคุมและรับผดิชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 
 2. มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญติัโดยจะตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
                            3. มีอ านาจหนา้ท่ีตามบทบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยการปกครองทอ้งท่ีไดแ้ก่ อ านาจเช่นเดียวกนั
กบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือกฎหมายอ่ืน ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยก าหนดไวต้ามท่ีเห็นสมควร
ซ่ึงไดแ้ก่ อ านาจท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงมหาดไทย 
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   2.1.4 อ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 
 การท่ีเทศบาลจะมีอ านาจท่ีจะด าเนินกิจการใดไดบ้า้งนั้น จะตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดย
ชดัแจง้ ซ่ึงอาจจ าแนกท่ีมาของอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัเทศบาล พ .ศ.2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552  และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายอ่ืนๆ 
  พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552  แบ่งแยกประเภท
หนา้ท่ีของเทศบาลไวเ้ป็น 2  ส่วน คือ หนา้ท่ีท่ีท าในเขตเทศบาลตอ้งปฏิบติั และหนา้ท่ีท่ีอาจจดัท ากิจการใด ๆ  โดย
เทศบาลต าบลเมืองคง อยูใ่นฐานะเทศบาลต าบลท่ีมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  หน้าทีท่ีต้่องท าในเขตเทศบาล 
  หนา้ท่ีประการน้ีเป็นหนา้ท่ีท่ีกฎหมายบงัคบัใหเ้ทศบาลจดัท าเพื่อใหเ้ป็นผลดีแก่ทอ้งถ่ินมี
ดงัต่อไปน้ี 
  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  2. ใหมี้และบ ารุงทางบกทางน ้า 
  3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการก าจดั 
                                    ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
  4. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
  5.ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
  6. ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
  7. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
  8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
  9. หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล  
  หน้าทีท่ีเ่ทศบาลอาจจัดท ากจิการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
  1. ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
  2. ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์
  3. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่าขา้ม 
  4. ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
  5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  6. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษรั์กษาคนเจบ็ไข  ้
  7. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง 
  8. ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
  9. เทศพาณิชย ์
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   นอกจากอ านาจหนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.  เทศบาล  พ .ศ 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 
2552  แลว้  เทศบาลต าบลยงัมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะ ตาม พ .ร.บ  ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ    พ.ศ  2542  มาตรา  16  ดงัต่อไปน้ี 
  1. จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
  2. จดัใหมี้และบ ารุงทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
  3. การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  7. การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 

     8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  9. การจดัการศึกษา 
  10.  การสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
  11.การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  
  13. การจดัใหมี้และบ ารุงสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
  14. การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
  18. การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูและน ้าเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
  20. การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  21. การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
  22. การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
  23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ       
                                      และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
  24. การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน   
                                     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     
  25. การผงัเมือง 
  26. การขนส่งและวศิวกรรมจราจร 
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  27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและ 
                                     รักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
  31. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะ 
                                      กรรมการประกาศก าหนด 

  นอกจากน้ี เทศบาลยงัมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีจะท ากิจการนอกเขตเทศบาลและกระท าการร่วมกบั
บุคคลอ่ืนได ้ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไวด้งัน้ี 
  การท าการนอกเขตเทศบาล 
  1. การนั้นจ าเป็นตอ้งท า และเป็นการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีด าเนินตามอ านาจหนา้ท่ีอยู่
ภายในเขตของตน 
  2. ไดรั้บความยนิยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจงัหวดัหรือสภา
ต าบลแห่งทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บการอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยการขออนุมติัท า
กิจการนอกเขตเทศบาลส่วนใหญ่มกัจะเป็นเร่ืองการขออนุมติัซ้ือท่ีส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย การขยายเขตจ าหน่าย
ประปา การก่อสร้างสวนสาธารณะ และการก่อสร้างทางคมนาคม 
  เทศบาลอาจท าการร่วมกบับุคคลอืน่ โดยก่อตั้งบริษัทจ ากดัหรือถือหุ้นในบริษัทจ ากดัเมื่อ  
  1. บริษทัจ ากดันั้นมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อกิจการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค 
  2. เทศบาลตอ้งถือหุน้เป็นมูลค่าเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของทุนท่ีบริษทัจดทะเบียน ไวใ้นกรณีท่ี
มีหลายเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือสุขาภิบาลถือหุน้ในบริษทัเดียวกนัให้
นบัหุน้ท่ีถือนั้นรวมกนัและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
  3. การเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีถืออยูต่อ้งไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
   สหการ  ถา้มีกิจการใดอนัอยูภ่ายในอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งข้ึนไปท่ีจะ
ร่วมกนัท าเพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ ก็ใหจ้ดัตั้งเป็นองคก์ารข้ึนเรียกวา่สหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง 
และมีคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยผูแ้ทนของเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย 
  การจดัตั้งสหการจะท าไดก้็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะไดก้ าหนดช่ือ อ านาจ
หนา้ท่ี และระเบียบการด าเนินงานไว ้  
  การยบุเลิกสหการใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวธีิการจดัทรัพยสิ์นไวด้ว้ย 
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2.2  โครงสร้างราชการเทศบาลต าบลเมอืงคง 
   2.2.1 ส านักปลดัเทศบาล 

(1)    ฝ่ายอ านวยการ 
-  งานบริหารงานทัว่ไป 
-  งานธุรการ 
-  งานพฒันาชุมชน 
-  งานการเจา้หนา้ท่ี 
-  งานนิติการ 
-  งานประชาสัมพนัธ์ 
-  งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานจดัท างบประมาณ 
-  งานพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

(2)    ฝ่ายปกครอง 
-  งานทะเบียนราษฎร 
-  งานบตัรประจ าตวัประชาชน 
-  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
-  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 

    2.2.2 กองคลงั 
(1)   ฝ่ายบริหารงานคลงั 

-  งานธุรการ 
           -  งานพสัดุและทรัพยสิ์น 
            -  งานการเงินและบญัชี 
            -  งานสถิติการคลงั 
     (2)   ฝ่ายพฒันารายได้ 
            -   งานพฒันารายได ้
            -   งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์
       -   งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

  -   งานบริการขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  
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    2.2.3  กองช่าง 
(1)   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

-  งานธุรการ 
            -  งานวศิวกรรม 
            -  งานสถาปัตยกรรม 
            -  งานผงัเมือง 
     (2)   ฝ่ายการโยธา 
            -  งานสาธารณูปโภค 
            -  งานสวนสาธารณะ 
            -  งานศูนยเ์คร่ืองจกัรกล 
            -  งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 

    2.2.4  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
        (1)    ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
              -  งานธุรการ 
              -  งานแผนงานสาธารณสุข 
     -  งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
     -  งานรักษาความสะอาด 
     -  งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
     -  งานควบคุมตรวจสอบและบ าบดัน ้าเสีย 
   (2)    ฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมการอนามัย 
     -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
     -  งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
     -  งานสัตวแพทย ์
     -  ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 

    2.2.5  กองการศึกษา  
(1)   ฝ่ายบริหารการศึกษา 

-  งานการเจา้หนา้ท่ี 
-  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวติั 
-  งานการศึกษาปฐมวยั 
-  งานโรงเรียน 
-  งานกิจการนกัเรียน 
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-  งานส่ือสารเทคโนโลย ี
-  งานส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐานการศึกษา 

(2) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
-  งานกีฬาและนนัทนาการ 
-  งานกิจการศาสนา 
-  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะวฒันธรรม 
-  งานหอ้งสมุด   

 การบริหารงานของเทศบาลต าบลเมืองคง 
  การบริหารงานของเทศบาล  เนน้การสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็น
หลกัภายใตค้วามถูกตอ้งตามระเบียบ  กฎหมาย  มีนายกเทศมนตรีเป็นผูบ้ริหารสูงสุด  แบ่งการบริหารงาน   
ออกเป็น   ดงัน้ี 
  นายกเทศมนตรี       จ  านวน      1     คน 
  รองนายกเทศมนตรี จ านวน      2     คน 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน -     คน  
  ท่ีปรึกษานายกเทศทนตรี จ านวน 1     คน 
 สภาเทศบาล 
  ประธานสภาเทศบาล  จ านวน      1     คน 
  รองประธานสภาเทศบาล จ านวน      1     คน  
  สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน      10   คน 

พนักงานเทศบาล   
 ส านกัปลดัเทศบาล จ านวน      6    คน 
 กองคลงั จ  านวน      2    คน 
 กองช่าง จ านวน      2    คน 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน      -    คน 
 กองการศึกษา จ านวน      3    คน 
 บุคลากรทางการศึกษา (ครู) จ านวน 7    คน 

ลูกจ้างประจ า 
 ส านกัปลดัเทศบาล จ านวน     2     คน 
 กองคลงั จ  านวน     -      คน 
 กองช่าง จ านวน     1     คน 
 กองสาธารณสุข ฯ จ านวน     1     คน 
 กองการศึกษา จ านวน     -      คน  
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พนักงานจ้างทัว่ไป 
 ส านกัปลดัเทศบาล จ านวน     7      คน 
 กองคลงั จ  านวน     1      คน 
 กองช่าง จ านวน     8      คน 
 กองสาธารณสุข ฯ จ านวน    18     คน 
 กองการศึกษา จ านวน      5     คน 

 พนักงานจ้างตามภารกจิ 
 ส านกัปลดัเทศบาล จ านวน      -      คน 
 กองคลงั จ  านวน      -      คน 
 กองช่าง จ านวน      -      คน 
 กองสาธารณสุข ฯ จ านวน      -      คน 
 กองการศึกษา จ านวน      5      คน 

การบริหารกจิการเทศบาล 
   - การบริหารกิจการของเทศบาล ใหท้  าในนามนายกเทศมนตรี ถา้นายกเทศมนตรีไม่อาจ ปฏิบติั
ราชการได้ ให้ รองเทศมนตรีตามล าดบัท่ีนายกเทศมนตรีจดัไวเ้ป็นผูรั้กษาราชการแทนถา้ไม่มีรอง
นายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้หป้ลดัเทศบาลเป็นผูรั้กษาราชการแทน 
   -  อ านาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมติั  หรือการปฏิบติัราชการท่ีนายกเทศมนตรีจะพึง
ปฏิบติัหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ขอ้บญัญติั  เทศบญัญติั  หรือค าสั่งใด  หรือมติของ
ของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถา้กฎหมาย  กฎ  ขอ้บงัคบั  ขอ้บญัญติั  เทศบญัญติั  หรือค าสั่งนั้นหรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นไม่ไดก้  าหนดในเร่ืองการมอบหมายไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจ
โดยท าเป็นหนงัสือโดยใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ฏิบติัราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได ้
แต่ถา้มอบใหป้ลดัเทศบาลหรือรองปลดัเทศบาลปฏิบติัราชการแทนใหท้ าเป็นค าสั่งประกาศใหป้ระชาชนทราบ
   การติดต่อราชการของเทศบาลทุกเร่ืองกบัราชการบริหารส่วนกลาง ถา้ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ใหป้ฏิบติัเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 
   1. ใหติ้ดต่อผา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัในกรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร  
   2. ใหติ้ดต่อผา่นนายอ าเภอในกรณีเทศบาลต าบล 
   3. ใหติ้ดต่อกบักระทรวงมหาดไทยโดยตรง กรณีมีพระราชกฤษฎีกาโอนเทศบาลมาข้ึนกบั  
กระทรวงมหาดไทย 
   ปลดัเทศบาลเป็นผูบ้งัคบับญัชาหวัหนา้หน่วยงาน  พนกังานเทศบาล ตลอดจนคนงานและลูกจา้ง
และรับผดิชอบในงานประจ าทัว่ไปของเทศบาล การแบ่งอ านาจและหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของเทศบาล
เก่ียวกบัวนิิจฉยัปัญหาการสั่งการเน่ืองจากผูป้ฏิบติังานของเทศบาลประกอบดว้ยฝ่ายการเมือง ซ่ึงไดแ้ก่ คณะ
ผูบ้ริหารและฝ่ายประจ า ซ่ึงไดแ้ก่ 
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   พนกังานเทศบาล และลูกจา้ง หากไม่มีการแบ่งอ านาจและหนา้ท่ีในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
วนิิจฉยัปัญหาและสั่งการไวเ้ป็นบรรทดัฐานแลว้ อาจก่อใหเ้กิดปัญหาและความขดัแยง้ข้ึนได ้ดงันั้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงไดว้างแผนไวว้า่ดว้ยวธีิปฏิบติังานของเทศบาล พ .ศ.2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 13) 
พ.ศ. 2552  ข้ึนโดยไดแ้บ่งอ านาจและหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ดงัน้ี   
   ก. หน้าทีข่องนายกเทศมนตรี 
    1. ในเร่ืองเก่ียวกบัสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมาย วา่ดว้ยเทศบาล 
    2.  เร่ืองท่ีจะตอ้งรายงานต่ออ าเภอ หรือจงัหวดั หรือกระทรวงมหาดไทยแลว้แต่กรณี  
    3.  เร่ืองท่ีกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัระบุไวใ้หเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของนายกเทศมนตรี 
    4.  เร่ืองเก่ียวกบัการออกเทศบญัญติั หรือยกเลิกแกไ้ขเพิ่มเติมเทศบญัญติัท่ีมีอยูแ่ลว้  
    5.  เร่ืองท่ีด าริข้ึนใหม่จะตอ้งมีโครงการหรือแผนการหรือระเบียบการข้ึนใหม่  
    6.  เร่ืองท่ีปลดัเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นกรณีพิเศษท่ีควรไดรั้บการวนิิจฉยัจากนายกเทศมนตรี 
    7.  เร่ืองซ่ึงนายกเทศมนตรีมีอ านาจสั่งการโดยเฉพาะ 
    8.  เร่ืองท่ีปลดัเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ 
   ข. หน้าทีข่องรองนายกเทศมนตรี 

1.  เร่ืองท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบในงานประเภทหน่ึงประเภทใดโดยเฉพาะ 
    2.  เร่ืองท่ีจะตอ้งรายงานต่อนายกเทศมนตรี 
    3.  เร่ืองท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของรองนายกเทศมนตรี 
   ค. หน้าทีข่องปลดัเทศบาล 
    1.  เร่ืองท่ีนายกเทศมนตรีสั่งการเก่ียวกบันโยบายของเทศบาล 
    2. เร่ืองท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัระบุไวใ้หเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของปลดัเทศบาล หาก
ระเบียบนั้นมิไดก้ าหนดในเร่ืองการมอบอ านาจไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ปลดัเทศบาลจะมอบอ านาจโดยท า เป็น
หนงัสือใหร้องปลดัเทศบาลท าการแทนในนามปลดัเทศบาลก็ได ้
    3.  เร่ืองซ่ึงตกลงกนัไม่ไดร้ะหวา่งหน่วยงานต่างๆ ภายใตบ้งัคบับญัชา 
    4.  เร่ืองในหนา้ท่ีส านกัปลดัเทศบาล 
    5.  เร่ืองท่ีหวัหนา้หน่วยงานเห็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับค าวนิิจฉยั หรือในกรณีพิเศษ  
    6.  เร่ืองท่ีปลดัเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ 

7. เร่ืองท่ีหวัหนา้หน่วยงานต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ 
    ง. หน้าทีข่องหัวหน้าหน่วยงาน     
    1.  เร่ืองใดท่ีตกเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานใดอยูแ่ลว้ หรือซ่ึงไดรั้บมอบหมายกิจการใหม่
ให้หวัหนา้หน่วยงานนั้นเป็นผูส้ั่งการ 
     



 
 

 
    23 

 
    2.   เร่ืองเขา้ลกัษณะท่ีจะตอ้งเสนอนายกเทศมนตรีหรือปลดัเทศบาลใหเ้สนอปลดัเทศบาลตามล าดบั 
เม่ือนายกเทศมนตรีหรือปลดัเทศบาลพิจารณาวนิิจฉยัสั่งการประการใดแล้วใหห้วัหนา้หน่วยงานพึงปฏิบติัตามค าสั่ง 
    3. การปฏิบติังานภายในหน่วยงานนั้น  หวัหนา้หน่วยงานถืออนุโลมตามหลกัดงักล่าวขา้งตน้
ตามล าดบัขั้น 

2.3  การคลงัและทรัพย์สินของเทศบาล 
  2.3.1 เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
   1.  ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว  ้
   2.  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
   3.  รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของเทศบาล 
   4.  พนัธบตัร หรือเงินกูต้ามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว  ้
   5.  รายไดจ้ากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
   6.  เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์ารหรือนิติบุคคลต่างๆ  
   7.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
  2.3.2 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. เงินเดือน    
2. ค่าจา้ง    
3. เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
4. ค่าใชส้อย   
5. ค่าวสัดุ    
6. ค่าครุภณัฑ์ 
7. ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ    
8. เงินอุดหนุน 
9. รายจ่ายอ่ืนใดตามขอ้ผกูพนัหรือตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้
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      2.3.3  การคลงั  

งบประมาณรายรับ - รายจ่ายจริง 
ของเทศบาลต าบลเมอืงคง 

 

หมวด 
 

 

2552 
 

 

2553 
 

2554 2555 2556 

งบประมาณรายรับ 
1.  ภาษีอากร 
-  ภาษีส่วนทอ้งถ่ินจดัเกบ็เอง 
-  ภาษีท่ีรัฐจดัเกบ็เพ่ิมให ้
-  ภาษีท่ีรัฐจดัเกบ็แลว้มอบ     
ใหท้อ้งถ่ิน 
2.  ค่าธรรมเนียม  ปรับ         
และใบอนุญาต 
3.  รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
4.  สาธารณูปโภคและ          
เทศพาณิชย ์
5  เบด็เตลด็ 
รวมรายได้  5  หมวด 
6.  เงินอุดหนุน 
7.  เงินสะสม 
8.  เงินกู ้ก.ส.ท. 
9.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
517,526.10 

 
 

8,820,759.87 
 

189,253.50 
 

1,516,434.25 
 
 

197,235.61 
11,241,209.33 
13,505,021.70 
4,777,103.02 

- 
- 

 
551,129.59 

 
 

11,936,882.68 
 

101,408.00 
 

1,429,354.81 
 
 

160,756.90 
14,179,531.98 
8,148,024.00 
5,702,562.78 
2,034,000.00 

- 

 
556,329.54 

 
 

11,413,512.55 
 

242,074.00 
 

1,533,416.85 
 
 

199,956.00 
13,955,288.94 
9,479,568.00 

11,434,745.05 
- 

3,865,102.00 

 
646,924.89 

 
 

12,410,100.84 
 

270,343.00 
 

1,948,035.29 
 
 

266,271.83 
15,541,675.85 
8,283,422.00 

- 
- 

3,292,914.00 

 
784,952.52 

 
 

14,723,901.39 
 

312,017.00 
 

1,854,697.19 
 
 

808,126.00 
18,483,694.10 
10,618,708.00 
1,217,400.00 

- 
3,381,602.00 

 

รวมรายรับทั้งหมด 
 

29,523,334.05 
 

30,064,118.76 38,734,703.99 27,118,011.85 33,701,404.10 
 

งบประมาณรายจ่าย 
1.  รายจ่ายงบกลาง 
2.  รายจ่ายของหน่วยงาน 
3.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
4.  รายจ่ายจากเงินอุดหนุน 
5.  รายจ่ายท่ีขาดเงินสะสม 
6.  จ่ายจากเงินกู ้ก.ส.ท. 
 

 

 
3,122,564.35 

19,728,845.49 
1,071,600 

782,445 
3,319,018 

- 

 

 
2,529,077.25 

17,877,228.67 
3,065,851.00 
2,965,770.00 

600,859.00 
1,680,874.89 

 

 
7,456,373.94 

14,540,542.84 
1,315,000.00 

945,000.00 
- 
- 

 

 
5,742,151.76 

15,493,409.48 
1,129,370.00 

892,780.00 
- 
- 
 

 

 
6,121,655.76 

17,971,844.83 
4,015,368.00 

976,980.00 
1,217,400.00 

- 
 

 

รายจ่ายทั้งหมด 
 

28,024,472.84 
 

28,719,660.81 24,256,916.78 23,257,711.24 30,303,248.59 

เกนิดุล 1,498,861.21 1,344,457.95 14,477,787.21 3,860,300.61 3,398,155.51 
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 2.4   การมส่ีวนร่วมของประชาชน 
  2.4.1  บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกจิกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองคงมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและบริหาร 
ดงัน้ี 
    ลกัษณะที ่1  การใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนการปฏิบติังานของเทศบาล ไดแ้ก่ การเสนอแนะ
ขอ้คิดเห็นในการพฒันาทอ้งถ่ิน ผา่นสมาชิกสภาเทศบาล การเสียภาษีต่างๆ เช่น ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีป้าย ฯลฯ การเสียสละทรัพยสิ์นและแรงงานในการร่วมพฒันาทอ้งถ่ิน 
    ลกัษณะที ่ 2  การมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล การติดตาม การตรวจสอบผลการปฏิบติังานของเทศบาล รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นใน
การบริหารงานของเทศบาล 
  2.4.2  การอ านวยการเกีย่วกบัความปลอดภัยในชีวติ/ทรัพย์สิน และสวสัดิการของประชาชน 
  โดยจดัสรรงบประมาณตามความจ าเป็น เหมาะสมในแต่ละปีและยงัท าการส ารวจตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้ดิมท่ีมีอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้เสมอ 
  2.4.3  สถิติและข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกตั้งท้องถิ่น 
  - เทศบาลต าบลเมืองคง ไดมี้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง  คร้ังหลงัสุด  เน่ืองจาก
นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่งตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงก าหนดใหมี้การเลือกตั้งในวนัท่ี 1 สิงหาคม 
2553  มีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  1,706  คน  มาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  1,388  คน  บตัรดี  1,311  คน  บตัรเสีย 55 คน ผูไ้ม่
ประสงคล์งคะแนน 22 คน ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 81.35  บตัรดีคิดเป็นร้อยละ 94.45  บตัรเสียคิด
เป็นร้อยละ 3.96 ผูไ้ม่ประสงคล์งคะแนนคิดเป็นร้อยละ  1.59  
  - เทศบาลต าบลเมืองคง ไดมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล คร้ังหลงัสุด ซ่ึงก าหนดใหมี้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นการเลือกตั้งทัว่ไป กรณีครบวาระในวนัท่ี  29   มีนาคม    2555 และก าหนดใหมี้การ
เลือกตั้งในวนัท่ี  6  พฤษภาคม  2555  มีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง   1,760   คน    มาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  1,336   คน   บตัรดี  
1,288   คน    บตัรเสีย  40  คน  ผูไ้ม่ประสงคล์งคะแนน  8   คน  ผูม้าใชสิ้ทธ์ิคิดเป็นร้อยละ  75.91   บตัรดีร้อยละ    
96.40      บตัรเสียร้อยละ  2.99  ผูไ้ม่ประสงคล์งคะแนน  0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 
สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่   3 
สรุปผลการพฒันาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 

สรุปการพฒันาของเทศบาลต าบลเมืองคง 
 ผลการพฒันาท้องถิ่นในระยะทีผ่่านมา 
 

  ยุทธศาสตร์ที ่  1   การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   มีแนวทางทางการพฒันา   3  แนวทาง  ดงัน้ี 
1.1     ประสานและบริหารการจดัการน ้า  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ฯ เม่ือปี 2538 เพื่อแกไ้ขและป้องกนัปัญหาอุทกภยัอยา่งเป็นระบบ 
1.2  พฒันาขดุลอก  คูคลองและจดัสร้างแหล่งน ้า  สงวนและเก็บกกัน ้าเพื่อการเกษตร  เพื่อการ

อุปโภค และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแลง้ 
1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน ้าบล็อกคอลเวร์ิด 
2. โครงการซ่อมแซมผนงักนัดินสระลอยกระทง 
3. โครงการก่อสร้างผนงักนัดินล าหว้ยกุดรัง ช่วงชุมชนตะคร้อ     

1.3  พฒันาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่  2   ด้านการพฒันาการศึกษา    มีแนวทางทางการพฒันา   5   แนวทาง  ดงัน้ี 

2.1  ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

2.2 พฒันาและเตรียมบุคลากรดา้นการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน) ใหเ้ป็นผูมี้
คุณภาพมีทกัษะและศกัยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน 

2.3 สนบัสนุนใหมี้การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือและประกอบ
การศึกษา 

2.4 สนบัสนุนการจดัตั้งและเพิ่มศกัยภาพศูนยค์อมพิวเตอร์ระดบัชุมชนเพื่อเพิ่มทกัษะ
ประชาชนในชุมชน 

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั 
1. โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 
2. โครงการจดัซ้ืออาหารกลางวนัและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวนัครู 2502 
3. โครงการจดัซ้ืออาหารกลางวนัและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 
4. โครงการจดัซ้ืออาหารกลางวนัและอาหารเสริม (นม) ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองคง 
5. จดักิจกรรมรับใบประกาศเด็ก 
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6. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง ค.ส.ล. 1 ชั้น 2 
หอ้งเรียน พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
7. โครงการต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง   

ยุทธศาสตร์ที ่  3   การพฒันาการเกษตร   มีแนวทางทางการพฒันา   6   แนวทาง  ดงัน้ี 
3.1 พฒันา  ปรับปรุงพนัธ์ุพืชและเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเ้พิ่มผลผลิต  

โดยส่งเสริมใหเ้กิดเกษตรอุสาหกรรม 
3.2 ลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3.3 สนบัสนุนการจดัตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บา้น (อกม.) 
3.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตรอยา่งมีคุณภาพ น าเคร่ืองจกัรและ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช ้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และปริมาณสินคา้คุณภาพในทอ้งถ่ิน 
3.5 สนบัสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 
3.6 ส่งเสริมประชาชนในทอ้งถ่ินใหมี้การเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคและเพื่อการ

อนุรักษ ์ และเพิ่มรายได ้
ยุทธศาสตร์ที ่ 4   ด้านการพฒันาสังคม    โดยมีแนวทางทางการพฒันา   8  แนวทาง  ดงัน้ี 

4.1 ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นและชุมชนใหเ้ขม้แขง็เพื่อเป็น
ผูน้ าการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
1. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 

4.2 ส่งเสริมโครงการพฒันาระดบัหมู่บา้น  เพิ่มศกัยภาพสร้างความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
4.3 ส่งเสริม  พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของสตรี  ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูด้อ้ยโอกาส

โดยการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมและด าเนินการใหเ้กิดกองทุน หรือจดัหางบประมาณ  
เพื่อด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอยา่งต่อเน่ือง 
1. โครงการส ารวจขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อใชป้ระโยชน์จดัท าแผนพฒันา
สามปี 
2. โครงการสวสัดิการชุมชน 
3. โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ คนพิการ  และผูป่้วยเอดส์ 
4. โครงการจดักิจกรรมผูสู้งอาย ุ
5. โครงการตรวจสุขภาพผูสู้งอาย ุ
6. โครงการจดัอบรมศึกษาดูงานของผูสู้งอายุ 
7. สนบัสนุนโครงการกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบลเมืองคง 
8. โครงการอบรมศึกษาดูงานของเยาวชน 
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4.4 ส่งเสริม  พฒันาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคม
ต่อไปในอนาคต 

4.5 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศกัยภาพตามความสามารถของแรงงานในทอ้งถ่ิน 
4.6 ด าเนินการ  สนบัสนุน  และประสานการปฏิบติัเพื่อป้องกนัและใหมี้การปราบปรามและ

แกไ้ขปัญหาการเสพ  การผลิต  การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดบั 
4.7 ด าเนินการโครงการ  อบจ.สัญจรเพื่อใหบ้ริการประชาชน  และรับทราบปัญหา  

อุปสรรค  และความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.8 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ี้เป็นแบบอยา่งท่ีดี  และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

รวมทั้งจดัสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผูมี้คุณูปการ  และ
สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่จงัหวดันครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 5   ด้านการพฒันาสาธารณสุข   มีแนวทางการพฒันา  3  แนวทาง  ดงัน้ี 
5.1 สนบัสนุนการจดัตั้งกองทุน  และเพิ่มสวสัดิการเพื่อพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัร

สาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) 
1. อุดหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน 
2. โครงการอุดหนุนระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลเมืองคง 

5.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารรักษาพยาบาลประชาชนในระดบัต าบล  หมู่บา้นและ
ชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการท่ีดี ทัว่ถึง และทนั
เหตุการณ์ โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน  หรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 
2. โครงการรณรงคฉี์ดวคัซีนสัตวเ์ล้ียง 
3. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี (ช่องปาก , วดัสายตา) 
4. โครงการสุขภาพฟันดีของเด็กนกัเรียน    

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในระดบัหมู่บา้นและชุมชน  ใหมี้สุขภาพ
แขง็แรง  โดยใหก้ารเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลงักาย  การป้องกนัโรค  การใช้
ยาอยา่งถูกตอ้ง  และการเขา้รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดา้นการสาธารณสุข
ตามขั้นตอนและวธีิการทางการแพทย ์
1. โครงการติดตั้งประตูเหล็กพร้อมตาข่ายปิดลอ้มตลาดชั้น 2 เทศบาลต าบลเมืองคง 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 6   ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  มีแนวทางการพฒันา  5  แนวทาง  ดงัน้ี  
  6.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการวางระบบการพฒันาดา้นโครงสร้างคุณภาพชีวติพื้นฐาน  ให ้ 
                               สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของประชาชนในการด ารงชีวติอยา่งพอเพียง 
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6.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอยา่งทัว่ถึง  ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ 
และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว และพื้นท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติของ
ประชาชน 
1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณถนนสันติสุข 
2. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณถนนเทศบาล 2 ช่วงหนา้บา้นพกั
นายอ าเภอ 
3. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 5  
4. โครงการก่อสร้างทางลาดและท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการ 

6.3 ประสาน  สนบัสนุน  ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เพื่อ
สนบัสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล ตลอดจนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความช านาญในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

6.4 ประสานในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในดา้นการสาธารณูปโภค 
6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมา  เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร ความปลอดภยัและความเป็นระบบในการ
ใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่  7   ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว ศาสนา –วฒันธรรม ประเพณ ีและกฬีา  มีแนวทาง
การพฒันา   4  แนวทาง  ดงัน้ี 

7.1 พฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชน
ทอ้งถ่ินโคราช 
1. โครงการจดังานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 
2. โครงการจดังานวนัข้ึนปีใหม่ 
3. โครงการจดังานวนัสงกรานตป์ระจ าปี 
4. โครงการจดังานแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 
5. โครงการจดังานวนัส าคญัทางศาสนา 

7.2 พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมดา้นการ
ท่องเท่ียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ และสร้างรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวของจงัหวดันครราชสีมาเพิ่มข้ึน  โดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดั หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองคก์รภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.3 สนบัสนุนและส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสร้างเครือข่าย 
เพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ  โดยการจบัคู่ธุรกิจพฒันาคุณภาพสินคา้และขยาย
ตลาดสินคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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7.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่ระดบัหมู่บา้นจนถึงระดบัจงัหวดั เพื่อใหเ้ยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา เกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาสู่กีฬา
อาชีพในระดบัชาติและนานาชาติ 

  1. โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ 
2. อุดหนุนจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 43 และแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 33 

ยุทธศาสตร์ที ่  8    ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี    มีแนวทางการพฒันา    5  แนวทาง  ดงัน้ี 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหร้องรับการ

ปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ี ตามกฎหมายก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8.2 น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานภายในองคก์ร  เพื่อใหบ้ริการกบัประชาชน

ใหส้ะดวก รวดเร็ว แม่นย  า โดยยดึถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผูรั้บบริการเป็น
ส าคญั 

8.3 สนบัสนุนบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหไ้ดรั้บการศึกษา อบรม การท า
วจิยั เพิ่มพนูความรู้ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพ การท างานใหเ้กิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน 

8.4 บูรณาการการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนใน
จงัหวดันครราชสีมา 
1. โครงการจดังานวนัปิยมหาราช 
2. โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
3. โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
4. โครงการจดังานวนัเทศบาล 

8.5 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความตอ้งการ ของ
ประชาชนในการพฒันาจงัหวดันครราชสีมา 
1. โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลสามปี  
2. ด าเนินการจดัการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง 
3. โครงการปรับปรุงหอประชุมตระกลูสุขบริเวณผนงัดา้นบนเพื่อป้องกนันก 

ยุทธศาสตร์ที ่  9    ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน     มีแนวทางการพฒันา    4  
แนวทาง  ดงัน้ี 

9.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการติดตั้งระบบเตือนภยัธรรมชาติ  และภยัพิบติัต่าง ๆ 
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9.2 ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัภยั และการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

9.3 ส่งเสริม และสนบัสนุนการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีส าคญั 
เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ  และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

9.4 สนบัสนุนการฝึกอบรมจดัตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบา้น  และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลงัสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีรัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภยั
และการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

ยุทธศาสตร์ที ่  10    ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม     มีแนวทางการพฒันา    3  
แนวทาง  ดงัน้ี 

10.1  ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ภาคเอกชน ในการพฒันาฟ้ืนฟูและอนุรักษแ์หล่งน ้า  ลุ่มน ้าล าคลอง และป่าไมใ้หมี้
ความอุดมสมบูรณ์ 

10.2  ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ภาคเอกชน ในการรณรงคส์ร้างจิตส านึก เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษและปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ินทุกระดบั 

10.3  ส่งเสริม สนบัสนุนและสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าระบบก าจดัขยะรวมเพื่อจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูอยา่ง
เป็นระบบ 

  สภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชน จากการจดัท าเวทีประชาคมเพื่อการมี  ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมรับผดิชอบ ในปัญหาและความตอ้งการต่าง ๆ ซ่ึงจะน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันา การจดัท าแผนพฒันาเทศบาลระยะต่าง ๆ เพื่อใหต้รงต่อความตอ้งการของประชาชน  โดยน าเอา  
เคร่ืองมือการวเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค หรือท่ีรู้จกักนั  เป็นช่ือยอ่วา่ SWOT   ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
เอนกประสงคท่ี์มีคุณค่ายิง่  สามารถใชว้เิคราะห์การจดัการเมือง  ไดห้ลายขั้นตอน  เพื่อใหไ้ดส้ถานการณ์ท่ีเป็น
ปัจจุบนัของทอ้งถ่ินตลอดจนความสามารถของทอ้งถ่ินในการปฏิบติัการใช ้ SWOT เพื่อท าใหก้ารใชค้วามคิด
ในเชิงยทุธศาสตร์สมจริง 
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 1.ประเด็นการพฒันาการสร้างและบ ารุงถนนและท่อระบายน า้ให้สะดวกแก่การคมนาคม และการ
ระบายน า้ 
 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการ 
 

จุดอ่อน 
1. บางโครงการตอ้งใชง้บประมาณมากอาจไม่
เพียงพอ 

โอกาส 
1. นโยบายผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1.พื้นท่ีบางแห่งตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ประชาชน แต่ประชาชนไม่อนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ี 
2. พื้นท่ีบางแห่งเป็นพื้นท่ีสูงๆ ต ่าๆ มีผล 
กระทบต่อระดบัการไหลของน ้า 

 
 2. ประเด็นการพฒันาการขยายระบบสาธารณูปโภคให้เพยีงพอกบัความต้องการ 
 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนตอ้งการขยายเขตประปา ,ติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ  
 

จุดอ่อน 
1. ขั้นตอนการปฏิบติัมาก ตอ้งประสานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าใหล่้าชา้ 

โอกาส 
1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีนโยบายสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่นการไฟฟ้า,ประปา 
อาจไม่อนุญาต 
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 3. ประเด็นการพฒันาสถานทีป่ฏิบัติราชการเพือ่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการ 
2. มีพื้นท่ีเหมาะสม 

จุดอ่อน 
1. บางโครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอ   
2. บางโครงการยงัไม่มีพื้นท่ีด าเนินการ 

โอกาส 
1. นโยบายผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1. บางโครงการมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 
 

  
 4. ประเด็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักและการบ าบัดฟ้ืนฟูในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการ 
 

จุดอ่อน 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคญัและ
ไม่ร่วมมือ 

โอกาส 
1. นโยบายผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1. ปัญหาบางอยา่งแกไ้ขยาก 
 

 
 5. ประเด็นการพฒันาการส่งเสริมอาชีพให้มั่นคงอย่างยัง่ยนืโดยยดึแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการ 
2. มีพื้นท่ีด าเนินการบางส่วน 

จุดอ่อน 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นดว้ย   
2. ไม่มีพื้นท่ีด าเนินการในบางโครงการ 
3. ค่านิยมของคนในทอ้งถ่ินเช่น รับจา้งไปวนัๆ 

โอกาส 
1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1.มีหลกัการท่ีดีแต่ยงัขาดความร่วมมืออยา่ง
จริงจงัจากหลายฝ่าย 
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 6.  การป้องกนัโรคอย่างได้ผลและสร้างเสริมการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการและสนบัสนุน 
2. มีหน่วยงานส าคญัอยูใ่นพื้นท่ีคือโรงพยาบาล 
3. มีพื้นท่ีด าเนินการ 
4. มีวสัดุ อุปกรณ์และบุคลากรเพียงพอ 

จุดอ่อน 
1. ขาดความร่วมมือจากประชาชนเท่าท่ีควร   
2. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
เฉพาะทาง 

โอกาส 
1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1. บางคร้ังเกินก าลงัท่ีจะแกไ้ขปัญหาได ้
 

  
 7.  การส่งเสริมการพฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับเพือ่ยกระดับคุณภาพ ชีวติ
ให้ดีขึน้ 
 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการ 
 

จุดอ่อน 
1. ยงัขาดความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งเท่าท่ีควร  

โอกาส 
1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1. บุคลากรไม่เพียงพอ 
2. บุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีดีพอ 
3. บางกรณีระเบียบ กฎหมายยงัไม่อ านวยใหท้ า
ได ้

 
 8. การส่งเสริมวฒันธรรมประเพณอีนัดีงามเพือ่เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการ 
 

จุดอ่อน 
1. ยงัขาดความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งเท่าท่ีควร  

โอกาส 
1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1. บางประการยงัติดขดัในระเบียบขอ้กฎหมาย 
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 9.  การลดช่องว่างทางสังคมโดยการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ
ประชาชน 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการ 
 

จุดอ่อน 
1. ประชาชนปิดบงัขอ้มูลท่ีแทจ้ริง  

โอกาส 
1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1. ระเบียบกฎหมายจ ากดับางประการ 

  
 10. ประเด็นการพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพือ่ให้การพฒันาตรงกบัความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการ 
 

จุดอ่อน 
1. ประชาชนยงัไม่ร่วมมือเท่าท่ีควร 
2. ประชาชนไม่เห็นความส าคญั 

โอกาส 
1. นโยบายภาครัฐสนบัสนุน 
2. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุน 
3. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1. ขาดความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั 
2. ระเบียบกฎหมายบางประการยงัไม่อ านวย 
 

 11. ประเด็นการพฒันาบุคลากร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพือ่เพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการให้เกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

จุดแข็ง 
1. ประชาชนมีความตอ้งการ 
2 มีพื้นท่ีด าเนินการ 

จุดอ่อน 
1. บางโครงการตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก  

โอกาส 
1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุน 
2. ไม่ขดัต่อระเบียบกฎหมาย 

อุปสรรค 
1. ขาดความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

1.  วสัิยทศัน์การพฒันาเทศบาลต าบลเมืองคง 
 ยดึหลกัธรรมาภิบาล    มุ่งเนน้บริการประชาชน  มุ่งมัน่พฒันาเมือง  รุ่งเรืองวฒันธรรม  ช่วยคิดช่วยท า
บา้นเมืองน่าอยู ่ ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พนัธกจิการพฒันาเทศบาลต าบลเมืองคง 

2.1 ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก  สตรี  คนชราและผูด้อ้ยโอกาส  
2.2 การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และสนบัสนุนแนว

ทางการพฒันาเมือง 
2.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบการศึกษา  การสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ ์และพฒันา

ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหด้ ารงอยู่ 
2.4 การเพิ่มศกัยภาพของประชาชนและชุมชนใหเ้ขม้แขง็  และสามารถพึ่งตนเองได ้ ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 พฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการเมืองการปกครอง  โดยประชาชนเป็นศูนยก์ลางใน

การบริหารงาน 
2.6 การส่งเสริมและการสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น   
2.7 พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการศึกษาการบริหาร และการบริการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อ

สนบัสนุนการบริหารจดัการท่ีดี         
3.  นโยบายและแนวทางการพฒันาเทศบาลต าบลเมืองคง 
 นโยบายหลกั 7 ประการ  ท่ีจะด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวสิัยทศัน์นั้น  สอดคลอ้งกบันโยบายการ
พฒันาจงัหวดันครราชสีมา  และแผนพฒันาอ าเภอคง  มีดงัต่อไปน้ี 
 3.1   นโยบายด้านบริการประชาชน  
  วตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย  
  เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้ทศบาลต าบลเมืองคงเป็นศูนยก์ลางของการบริการประชาชน  
  แนวทางการพฒันา 
  3.1.1 ส่งเสริมสนบัสนุนพนกังานเทศบาลปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 
  3.1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนพนกังานเทศบาลใหมี้การบริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการดว้ย

ความอ่อนนอ้มและใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
  3.1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนการท างานใหมี้บรรยากาศของการท างานแบบมีส่วนร่วม 
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  ตัวช้ีวดั 
  1. จ านวนค าร้องเรียนเร่ืองการบริการตลอดทั้งปี  
  2. จ านวนคร้ังความบกพร่องของงานต่างๆ  
  3. ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของพนกังานเทศบาล 

3.2  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและประเพณ ี
                วตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
          มุ่งพฒันาการศึกษาระดบัก่อนประถมวยั  จดัหาอาหารเสริม  (นม)  อาหารกลางวนัท่ีมีประโยชน์
ทางโภชนาการ  สนบัสนุนทุนการศึกษานกัเรียนท่ียากไร้และดอ้ยโอกาสในเขตเทศบาล 
          ส่งเสริม  สนบัสนุนดา้นศาสนา  และสืบสานประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหมี้ความย ัง่ยนื
สืบไป   
  แนวทางการพฒันา 
         3.2.1    มุ่งเนน้ในการพฒันาคนใหเ้ป็นคนดี  พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  ส่งเสริม  สนบัสนุน
การศึกษา  สนบัสนุนอุปกรณ์การเรียน  การสอนใหมี้คุณภาพ   จดัหาอาหารกลางวนัท่ีมีประโยชน์ทาง
โภชนาการ   
                    3.2.2    สนบัสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่เด็กนกัเรียน  ผูด้อ้ยโอกาส  เยาวชนในเขตเทศบาล    
เพื่อบรรเทาภาระของผูป้กครอง  และใหมี้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  โดยด าเนินการภายใตก้รอบอ านาจหนา้ท่ีท่ี
ระเบียบกฎหมายท่ีก าหนดไว ้
  ตัวช้ีวดั  
         1.  จ านวนประชาชนท่ีไดรั้บการศึกษาและมีการศึกษาเพิ่มข้ึน 
         2.  จ านวนประชาชนท่ีมีงานท า     
 3.3 นโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุข   และส่ิงแวดล้อม 
  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
           เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และเสริมสร้างทกัษะของประชาชนในชุมชนทั้งทางดา้นสุขภาพอนามยั  
ดา้นสวสัดิการและสังคม  ดา้นกีฬา  ใหมี้คุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
  แนวทางการพฒันา 
         3.3.1    ดูแล  ส่งเสริมสุขภาพ  พลานามยัของประชาชนใหส้มบูรณ์  แขง็แรง  ทุกกลุ่มอายอุยา่ง
ทัว่ถึงและเท่าเทียม  โดยเนน้การป้องกนัมากกวา่การรักษา  ตามค าพดูท่ีวา่  “ สุขภาพดีไม่มีขาย  ถา้อยากไดต้อ้ง
ออกก าลงักาย ” 
         3.3.2    ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบ  เรียบร้อยของชุมชน  รักษาความสะอาด  และการก าจดั
ขยะมูลฝอยอยา่งถูกวธีิ  โดยจดักิจกรรมโครงการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง  จดัท าโครงการถนนสวยงามปลอดขยะ 
  ตัวช้ีวดั  
  1. จ านวนครัวเรือนและประชาชนท่ีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี 
  2. จ านวนผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความปลอดภยัดา้นอาหาร 
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  3. จ านวนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองคงท่ีมีโรคติดต่อ  
 3.4 นโยบายด้านเศรษฐกจิ  
  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
  เพื่อสนบัสนุน เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทางดา้นเศรษฐกิจระดบับุคคล  ครอบครัว  
และชุมชนทอ้งถ่ิน  ใหมี้ความสามารถและทกัษะในการพฒันาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินคา้  และแกไ้ข
ปัญหาความยากจนได ้
  แนวทางการพฒันา 
  3.4.1 ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายไดข้องครัวเรือน  โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4.2 อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ชุมชนในเขตเทศบาลในการประกอบอาชีพ  อาทิเช่น  การ
จดัท าเกษตรกรรม  การเล้ียงสัตว ์ การเล้ียงไก่  การเพาะเห็ด  เพื่อสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนและความเป็นอยู่
ท่ีดีของประชาชนในเขตเทศบาล 
  ตัวช้ีวดั  
  1. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพท่ีมีทกัษะในการประกอบอาชีพ 
  2. ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริม 
 3.5 นโยบายด้านการเมือง  การปกครอง   และการบริหารตามหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
  เพื่อจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด 
  เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา และตรวจสอบ การบริหารงานของภาครัฐ  และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย 
  เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล  ลูกจา้งและพนกังานจา้ง 
  แนวทางการพฒันา 
         3.5.1    ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                      3.5.2     เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในดา้นต่าง ๆ และการพฒันารายได ้
                      3.5.3     ดูแลและใหข้วญัก าลงัใจในการด าเนินงานของพนกังานเทศบาล  ลูกจา้ง  และ 
พนกังานจา้งอยา่งเสมอภาค 
  ตัวช้ีวดั  
  1. จ านวนคร้ังท่ีประชาสัมพนัธ์เร่ืองทางการเมืองการปกครอง 
  2. จ านวนประชาชน  และองคก์รต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมพฒันาการเมืองการปกครอง 
  3. จ านวนประชาชนท่ีเขา้อบรมยาเสพติด  
  4. ผลการด าเนินงานและผลการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล  ลูกจา้งและพนกังานจา้ง 
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 3.6 นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
  มุง้เนน้การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  ท่อระบายน ้า  สะพาน  ทางเดิน  
ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลเมืองคงใหค้วามสะดวกและได้
มาตรฐานเพื่อสนบัสนุนนโยบายดา้นต่าง ๆ ใหป้ระสบผลส าเร็จ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นคมนาคม  ดา้นความ
สงบสุขของประชาชน   ดา้นระบบไฟฟ้า  ดา้นระบบน ้าประปา  ตลอดจนคลองตอ้งมีน ้าหล่อเล้ียงตลอดปี  
จดัท าเคร่ืองกรองน ้าด่ืมเพิ่มเติมท่ีชุมชนคงสามคัคี  ชุมชนหนองโพธ์ิ  และชุมชนตลาด  ของเทศบาลต าบลเมืองคง 
  แนวทางการพฒันา 
  3.8.1 มุ่งเนน้การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน  รางระบายน ้า  เพื่อแกไ้ข
ปัญหาน ้าท่วม 
  3.8.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งทุกพื้นท่ีในเขตเทศบาล  ขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขต
น ้าประปา 
  3.8.3 ขดุลอกคูคลอง  ปรับปรุงภูมิทศัน์ของเทศบาลต าบลเมืองคงใหน่้าอยูส่วยงาม 
  3.8.4 ต่อเติมตลาดทางดา้นทิศตะวนัตกของตลาดเทศบาลต าบลเมืองคง  
  3.8.5 จดัตั้งเคร่ืองกรองน ้าเพิ่มเติมในชุมชนคงสามคัคีและชุมชนหนองโพธ์ิ และชุมชนตลาด  
  3.8.6 ปรับปรุงถนน  จดัท าโครงการลาดแอสฟัลทติ์ก  หรือถนนลาดยาง  ในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองคง  
  ตัวช้ีวดั  
  1. จ านวนการก่อสร้าง  ปรับปรุง และบ ารุงรักษาล าคลอง  ไฟฟ้า  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ท่อ
ระบายน ้า 
  2. ปริมาณน ้า / ระดบัน ้าในล าคลองกุดรัง ตลอดระยะเวลาหน่ึงปี 
  3. จ านวนสาธารณูปโภคท่ีจดัหาใหแ้ต่ละชุมชน  
  4. จ านวนสถานพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีสะอาดทนัสมยั  
  5. จ านวนชุดผงัเมือง  และจ านวนคร้ังการจดัจราจรใหม่  
 3.7 นโยบายด้านสังคมและสวสัดิการสังคม  
  วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
  ส่งเสริมสวสัดิการใหแ้ก่ประชาชน  ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูด้อ้ยโอกาส 
  ส่งเสริมปลูกฝังความรู้รักสามคัคี  จดัระเบียบชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อย  ความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
  แนวทางการพฒันา 
  3.7.1 ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส  จะไดรั้บเบ้ียยงัชีพตามเกณฑน์โยบายของรัฐบาลทุก
คนและทัว่ถึง 
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  3.7.2 ส่งเสริมปลูกฝังความรู้รักสามคัคี  จดัระเบียบชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อยความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จดัใหมี้การอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)  เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ  ดูแลความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
  ตัวช้ีวดั  
  1. จ านวนผูพ้ิการ  ผูสู้งอาย ุ คนดอ้ยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลเมืองคงท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ 
  2. จ านวนครัวเรือนท่ีประสบกบัความไม่ปลอดภยัในชีวติ  และทรัพยสิ์น 
4.  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั   
 พฒันาจงัหวดันครราชสีมา  ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการพฒันาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และ เป็นประตู
สู่ภูมิภาคอินโดจีน  พฒันาคนและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  ส่งเสริมใหมี้อาชีพ  รายไดแ้ละขยายการ
จา้งงานทั้งในและนอกภาคเกษตร  เนน้เศรษฐกิจชุมชนระดบัจงัหวดั  อ าเภอ  ฟ้ืนฟูบูรณะ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  ท าใหเ้มืองและชุมชนน่าอยู ่ บริหารจดัการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ สูงสุด 
นโยบายการพฒันา 
 1.    พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ทั้งในดา้นการศึกษา  สาธารณสุข  สังคมและวฒันธรรม  
 2.    ส่งเสริมดา้นอาชีพ  รายไดแ้ละการมีงานท า  
 3.    บูรณะ  ฟ้ืนฟู  และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมการเกษตร  จดัลานคา้ชุมชน  รณรงคก์ารจดักลุ่มออมทรัพย ์
5. เพิ่มบทบาทของประชาชนและองคก์รทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ 
6. รณรงคป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

 7.    พฒันาอ าเภอคงและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นชุมชนน่าอยู่  
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั 
 วสิัยทศัน์   ( Vision ) 
  “ ประตสูู่อีสาน  ศูนยก์ารพฒันาเศรษฐกิจ  การผลิตส้ินคา้เกษตร  อุตสาหกรรม  ผลิตภณัฑ์
ไหมไทย  และการท่องเท่ียว ” 
 พนัธกิจ  ( Mission ) 

1.  เพิ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการน ้าแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจดัการและการแข่งขนัทางตลาดสินคา้เกษตรและ 

อุตสาหกรรม 
3. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจดัการ และการตลาดผลิตภณัฑไ์หม 
4. เพิ่มศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว สินคา้ และบริการท่องเท่ียว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ ์คุม้ครอง บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6. พฒันาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
7. พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐเพื่อบริการประชาชน 

ตามหลกัธรรมาภิบาล  
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  จงัหวดันครราชสีมาเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันา  และไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาจงัหวดั  ( Strategies ) ประกอบดว้ย 
  1.   ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการน ้าเพื่อการพฒันาจงัหวดั 
   กลยทุธ์ท่ี 1  การบริหารจดัการน ้าเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้  อุทกภยั  และน ้าเสีย 
   กลยทุธ์ท่ี 2  การบริหารจดัการน ้าเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
  2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตร 
   กลยทุธ์ท่ี 1  การพฒันาความแขง็แกร่งทางการเกษตร 
   กลยทุธ์ท่ี 2  การสร้างมูลค่าเพิ่มของส้ินคา้เกษตร  
   กลยทุธ์ท่ี 3  การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทางการตลาดสินคา้เกษตร  
  3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑไ์หม                               
   กลยทุธ์ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภณัฑไ์หม  
   กลยทุธ์ท่ี 2  ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑไ์หมใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน  
   กลยทุธ์ท่ี 3  ยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการผลิตภณัฑไ์หม  
   กลยทุธ์ท่ี 4  ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑไ์หม   
  4.  ยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว 
   กลยทุธ์ท่ี 1  การพฒันาสินคา้และการท่องเท่ียว 
   กลยทุธ์ท่ี 2  การพฒันามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
   กลยทุธ์ท่ี 3  การส่งเสริมตลาดท่องเท่ียว  
   กลยทุธ์ท่ี 4  การบริหารจดัการท่องเท่ียว   
  5.  ยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   กลยทุธ์ท่ี 1 การอนุรักษฟ้ื์นฟูและบริหารจดัการดิน ป่าไม ้ทรัพยากรธรรมชาติ   
   กลยทุธ์ท่ี 2 การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีของประชาชน 
   กลยทุธ์ท่ี 3 การป้องกนั เตือนภยั แกไ้ข บรรเทาและฟืนฟูความเดือดร้อนความ
เสียหายจากภยัธรรมชาติและสาธารณภยั   
  6.  ยทุธศาสตร์ในการพฒันาสังคมและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   กลยทุธ์ท่ี   1 การสร้างรายไดแ้ละศกัยภาพของสังคมในระดบัฐานรากโดยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาคุณภาพชีวติและจดัสวสัดิการสังคมใหแ้ก่เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุและ
ผูด้อ้ยโอกาส 
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   กลยทุธ์ท่ี  3  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและสร้างความเขม้แขง็ของประชาชน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมในการด ารงชีวติ 
   กลยทุธ์ท่ี  4  การพฒันาความพร้อมของเมืองชุมทาง/เมืองอุตสาหกรรม 
    7.  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชน  
   กลยทุธ์ท่ี 2  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการภาครัฐ 
   กลยทุธ์ท่ี 4 เพิ่มสมรรถนะบุคลากรใหมี้ความสามารถในการบริหารจดัการภาครัฐ   
6.  วสัิยทศัน์   พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่นจังหวดันครราชสีมา 
  วสิัยทศัน ์ ( Vision ) 
  “ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครราชสีมา  เป็นองคก์รหลกัในการจดัการบริการ
สาธารณะ  เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน  ” 
  พนัธกิจ  ( Mission ) 
  ปฏิบติัภารกิจอ านาจหนา้ท่ีตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2550  
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ.  2540  (และท่ีแกไ้ขถึงฉบบัท่ี  4  พ.ศ.  2552)  
พระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.  2596  (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  13  พ.ศ.  2552)  พระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552) พระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  และตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  

1. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการตามแนวพระราชด าริ 
2. เพื่อพฒันาดา้นการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
3. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาดา้นเกษตรกรรม ใหมี้ความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
4. เพื่อพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม ใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
5. เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพงานดา้นสาธารณสุข ใหป้ระชาชนไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึงและมี

สุขภาพดีถว้นหนา้ 
6. เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในจงัหวดันครราชสีมา 
7. เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐานสากล และอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน

ใหค้งอยูต่ลอดไป 
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8. เพื่อพฒันากีฬาสู่ระดบัสากล ใหป้ระชาชนมีสุขภาพแขง็แรง 
9. เพื่อบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพคุณภาพ ดา้นนิติธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย ์

ความคุม้ค่า โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชนชน 
10. เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
11. เพื่อพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่ความย ัง่ยนื 

 
      จงัหวดันครราชสีมา   ไดก้ าหนดประเด็นยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาจงัหวดั
นครราชสีมาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั ดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที ่  1   การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   มีแนวทางทางการพฒันา   3  แนวทาง  ดงัน้ี 

1.1     ประสานและบริหารการจดัการน ้า  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ฯ เม่ือปี 2538 เพื่อแกไ้ขและป้องกนัปัญหาอุทกภยัอยา่งเป็นระบบ 

1.2  พฒันาขดุลอก  คูคลองและจดัสร้างแหล่งน ้า  สงวนและเก็บกกัน ้าเพื่อการเกษตร  เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแลง้     

1.3 พฒันาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่  2   ด้านการพฒันาการศึกษา    มีแนวทางทางการพฒันา   5   แนวทาง  ดงัน้ี 

2.1  ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

2.2 พฒันาและเตรียมบุคลากรดา้นการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน) ใหเ้ป็นผูมี้
คุณภาพมีทกัษะและศกัยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน 

2.3 สนบัสนุนใหมี้การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือและประกอบ
การศึกษา 

2.4 สนบัสนุนการจดัตั้งและเพิ่มศกัยภาพศูนยค์อมพิวเตอร์ระดบัชุมชนเพื่อเพิ่มทกัษะ
ประชาชนในชุมชน 

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั 
ยุทธศาสตร์ที ่  3   การพฒันาการเกษตร   มีแนวทางทางการพฒันา   6   แนวทาง  ดงัน้ี 

3.1 พฒันา  ปรับปรุงพนัธ์ุพืชและเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเ้พิ่มผลผลิต  
โดยส่งเสริมใหเ้กิดเกษตรอุสาหกรรม 

3.2 ลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3.3 สนบัสนุนการจดัตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บา้น (อกม.) 
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3.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตรอยา่งมีคุณภาพ น าเคร่ืองจกัรและ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช ้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และปริมาณสินคา้คุณภาพในทอ้งถ่ิน 
3.5 สนบัสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 
3.6 ส่งเสริมประชาชนในทอ้งถ่ินใหมี้การเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคและเพื่อการ

อนุรักษ ์ และเพิ่มรายได ้
ยุทธศาสตร์ที ่ 4   ด้านการพฒันาสังคม    โดยมีแนวทางทางการพฒันา   8  แนวทาง  ดงัน้ี 

4.1 ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นและชุมชนใหเ้ขม้แขง็เพื่อเป็น
ผูน้ าการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4.2 ส่งเสริมโครงการพฒันาระดบัหมู่บา้น  เพิ่มศกัยภาพสร้างความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
4.3 ส่งเสริม  พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของสตรี  ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูด้อ้ยโอกาส

โดยการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมและด าเนินการใหเ้กิดกองทุน หรือจดัหางบประมาณ  
เพื่อด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอยา่งต่อเน่ือง 

4.4 ส่งเสริม  พฒันาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคม
ต่อไปในอนาคต 

4.5 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศกัยภาพตามความสามารถของแรงงานในทอ้งถ่ิน 
4.6 ด าเนินการ  สนบัสนุน  และประสานการปฏิบติัเพื่อป้องกนัและใหมี้การปราบปรามและ

แกไ้ขปัญหาการเสพ  การผลิต  การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดบั 
4.7 ด าเนินการโครงการ  อบจ.สัญจรเพื่อใหบ้ริการประชาชน  และรับทราบปัญหา  

อุปสรรค  และความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.8 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ี้เป็นแบบอยา่งท่ีดี  และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

รวมทั้งจดัสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผูมี้คุณูปการ  และ
สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่จงัหวดันครราชสีมา 

  ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการพฒันาสาธารณสุข   มีแนวทางการพฒันา  3  แนวทาง  ดงัน้ี 
5.1 สนบัสนุนการจดัตั้งกองทุน  และเพ่ิมสวสัดิการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัร

สาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารรักษาพยาบาลประชาชนในระดบัต าบล  หมู่บา้นและชุมชนท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บบริการท่ีดี ทัว่ถึง และทนัเหตุการณ์ โดยร่วมมือ
กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน  หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในระดบัหมู่บา้นและชุมชน  ใหมี้สุขภาพแขง็แรง  
โดยใหก้ารเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลงักาย  การป้องกนัโรค  การใชย้าอยา่งถกูตอ้ง  
และการเขา้รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดา้นการสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย ์



 

 45 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 6   ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  มีแนวทางการพฒันา  5  แนวทาง  ดงัน้ี 
6.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการวางระบบการพฒันาดา้นโครงสร้างคุณภาพชีวติพื้นฐาน  ให้

สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของประชาชนในการด ารงชีวติอยา่ง
พอเพียง 

6.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอยา่งทัว่ถึง  ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ 
และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว และพื้นท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติของ
ประชาชน 

6.3 ประสาน  สนบัสนุน  ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
เพื่อสนบัสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล ตลอดจนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความช านาญในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

6.4 ประสานในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในดา้นการสาธารณูปโภค 
6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมา  เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร ความปลอดภยัและความเป็นระบบในการ
ใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่  7   ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว ศาสนา –วฒันธรรม ประเพณ ีและกฬีา  มีแนวทาง
การพฒันา   4  แนวทาง  ดงัน้ี 

7.1 พฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชน
ทอ้งถ่ินโคราช 

7.2 พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมดา้นการ
ท่องเท่ียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ และสร้างรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวของจงัหวดันครราชสีมาเพิ่มข้ึน  โดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดั หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองคก์รภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.3 สนบัสนุนและส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสร้างเครือข่าย 
เพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ  โดยการจบัคู่ธุรกิจพฒันาคุณภาพสินคา้และขยาย
ตลาดสินคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่ระดบัหมู่บา้นจนถึงระดบัจงัหวดั เพื่อใหเ้ยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา เกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาสู่กีฬา
อาชีพในระดบัชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่   8    ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี    มีแนวทางการพฒันา    5  แนวทาง  ดงัน้ี 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใหร้องรับการปฏิบติั

ภารกิจหนา้ท่ี ตามกฎหมายก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8.2 น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานภายในองคก์ร  เพ่ือใหบ้ริการกบัประชาชนให้

สะดวก รวดเร็ว แม่นย  า โดยยึดถือประโยชนสู์งสุดของประชาชน ผูรั้บบริการเป็นส าคญั 
8.3 สนบัสนุนบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหไ้ดรั้บการศึกษา อบรม การท าวิจยั 

เพ่ิมพนูความรู้ เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพ การท างานใหเ้กิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน 

8.4 บูรณาการการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างประโยชนสู์งสุด แก่ประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมา 

8.5 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความตอ้งการ ของ
ประชาชนในการพฒันาจงัหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่   9    ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน     มีแนวทางการพฒันา    4  แนวทาง  
ดงัน้ี 

9.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการติดตั้งระบบเตือนภยัธรรมชาติ  และภยัพิบติัต่าง ๆ 
9.2 ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ  หน่วยงาน  มลูนิธิการกศุลและองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้ง  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัภยั และการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
9.3 ส่งเสริม และสนบัสนุนการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีส าคญั เพ่ือสร้าง

ความอบอุ่นใจ  และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
9.4 สนบัสนุนการฝึกอบรมจดัตั้งและอบรมฟ้ืนฟตู ารวจบา้น  และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลงัสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีรัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภยัและ
การจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

ยุทธศาสตร์ที่   10    ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดล้อม     มีแนวทางการพฒันา    3  
แนวทาง  ดงัน้ี 

10.1  ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชน 
ในการพฒันาฟ้ืนฟแูละอนุรักษแ์หล่งน ้า  ลุ่มน ้าล  าคลอง และป่าไมใ้หมี้ความอุดมสมบูรณ์ 

10.2  ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชน 
ในการรณรงคส์ร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนทอ้งถ่ินทุกระดบั 

10.3  ส่งเสริม สนบัสนุนและสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดัท าระบบก าจดัขยะรวมเพ่ือจดัการขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูอยา่งเป็นระบบ 
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6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอ 
วสัิยทศัน์อ าเภอคง 
  “ประชาชนอยูดี่มีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งย ัง่ยนื”  
  ภายในปี  255 7  อ  าเภอคงจะใชศ้กัยภาพและขีดความสามารถของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน

โดยมีต าแหน่งทางเศรษฐกิจคือ  เป็นแหล่งผลิตสินคา้ดา้นการเกษตร  ขา้ว  ออ้ย  มนัส าปะหลงั  ชวนชม  ผา้
ไหมและสินคา้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมียทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั
อยา่งเป็นระบบ  ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ท่ีใชข้บัเคล่ือน  5  ยทุธศาสตร์ คือ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตร 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑไ์หม 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

7.  นโยบายการพฒันาของเทศบาลต าบลเมืองคง 
ตามท่ีเทศบาลต าบลเมืองคงไดจ้ดัเก็บขอ้มูล  จดัการประชุมประชาคมทุกชุมชน  จึงไดส้รุป

ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนโดยเรียงล าดบัความส าคญัไวด้งัน้ี 
 1.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

-  ปัญหา  คือ  การจราจรในเขตเทศบาลยงัไม่เป็นระเบียบ  ถนนคบัแคบไม่สะดวกในการสัญจรไปมา  
ปัญหาน ้าประปาเพื่อการอุปโภค - บริโภคยงัขาดแคลนและไม่สะอาดเท่าท่ีควร  ปัญหาการระบายน ้า  ท่อระบายน ้า  
รางระบายน ้ามีขนาดเล็ก 

-  ความตอ้งการ  คือ  ก่อสร้าง / ปรับปรุงผวิทางจราจรใหส้ัญจรไปมาไดอ้ยา่งสะดวกปลอดภยั   การ
พฒันาระบบระบายน ้าใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดี  สามารถรองรับน ้าเสียจากชุมชนไดม้ากข้ึน  การมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐาน 
           2.  ด้านสุขภาพอนามัย 
    -  ปัญหา  คือ  ประชาชนขาดการดูแลในดา้นสุขภาพของตนเอง  ขาดแคลนสถานท่ีในการ      ออกก าลงั
ประจ าชุมชน  ปัญหาโรคติดต่อหรือการบริโภคอาหารท่ีไม่สะอาด  ไม่ถูกสุขอนามยั 

 -  ความตอ้งการ  คือ  การพฒันาสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  การ
ป้องกนัและปรามปราบยาเสพติดในชุมชน  การป้องกนัโรคติดต่อในชุมชน  ใหค้วามรู้ในดา้นโภชนาการท่ีถูก
สุขอนามยั 
           3.  ด้านเศรษฐกจิ 
    -  ปัญหา  คือ  รายไดข้องประชาชนในเขตเทศบาลยงัไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ  ปัญหาดา้นการผลิต
สินคา้แลว้ไม่มีแหล่งหรือตลาดรองรับซ้ือท่ีแน่นอน 
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     -  ความตอ้งการ  คือ  เสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวในดา้นการประกอบอาชีพ  แกปั้ญหา     การ
วา่งงาน  ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ระดบัชุมชน  เครือข่ายร้านคา้ชุมชน 
 4.  ด้านศึกษา   

-   ปัญหา  คือ  ขาดแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสาร   
         -  ความตอ้งการ  คือ  เพิ่มเติมแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสาร  เพิ่มพนูความรู้ในดา้นภูมิปัญญาทอ้ง 
ถ่ินและวฒันธรรมพื้นบา้นต่าง ๆ การส่งเสริมเพื่อยกระดบัมาตรฐานการศึกษาใหท้ัว่ถึง  ส่งเสริมและสนบัสนุน
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 5.  ด้านสังคม 
      -    ปัญหา  คือ  ปัญหาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  ขาดการดูแลดา้นสวสัดิการต่าง ๆ     
      -    ความตอ้งการ  คือ  จดัสวสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาส  คนพิการ  และผูสู้งอาย ุ การเสริมสร้าง     ความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  การจดัโครงการส่งเสริมจริยธรรมในชุมชน 
 6.  ด้านการเมืองการบริหาร 
  -   ปัญหา  คือ  ประชาชนยงัขาดจิตส านึกและความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 -   ความตอ้งการ  คือ  จดัอบรมเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง            
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
 7.  ด้านส่ิงแวดล้อม 
     -  ปัญหา  คือ  น ้าในล าหว้ยเน่าเสีย  เน่ืองจากการทิ้งส่ิงปฏิกลู  การเน่าเสียของวชัพืช  ขาดจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
     -  ความตอ้งการ  คือ  จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีคุณภาพ  ปลูกฝังจิตส านึกใหป้ระชาชนรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
  หลกัการและแนวคิดในการพฒันา 
  1.  พฒันาตามสภาพความจ าเป็นพื้นฐานของทอ้งถ่ิน 
 2.  พฒันาตามสภาพปัญหาความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 3.  อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
 4.  ตอบสนองนโยบายรัฐบาล จงัหวดัและอ าเภอ 
 5.  ยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีเป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบียบใหส้ังคมทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงฝ่ายวชิาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการและ
ฝ่ายธุรกิจสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข มีความรู้รักสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงัก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื และเป็นส่วนเสริมความเขม้แขง็หรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศเพื่อบรรเทาป้องกนั หรือแกไ้ขภาวะวกิฤต  
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ภยนัตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยติุธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วมอนัเป็น
คุณลกัษณะส าคญัของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น 
ประมุขสอดคลอ้งกบัความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยคุปัจจุบนัในการบริหารกิจการบา้นเมืองและ
สังคมท่ีดีควรจดัหรือส่งเสริมใหส้ังคมไทยอยูบ่นพื้นฐาน ของหลกัส าคญัอยา่งนอ้ย  6  ประการ คือ 
 1. หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ใหท้นัสมยัและเป็นธรรมในการเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม และสังคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านั้น โดยถือวา่เป็นการปกครอง 
ภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ านาจใจหรืออ านาจของตวับุคคล 
 2.  หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม โดยรณรงคใ์หเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐยดึถือหลกั
น้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่สังคม และส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั 
เพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวนิยั ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 3.   หลกัความโปร่งใส  ไดแ้ก่การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององคก์รทุกวงการใหมี้ความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่ง
ตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและมีกระบวนการใหป้ระชาชน
ตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้
 4. หลกัความมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น ใน
การตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศ ไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
 5. หลกัความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีความส านึกในความรับผดิชอบ การใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นท่ีแตกต่าง 
และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6. หลกัความคุ้มค่า  ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์หค้นไทยมีความประหยดัใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ
สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 
 นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิ่น  
  นโยบายด้านการบริหาร 
  1. พฒันาปรับปรุงการบริหารและการบริการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บูรณาการกบัทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และเอ้ืออ านวยต่อการบริการตอบสนองความตอ้งการของราษฎร เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจและ
สร้างทศันคติท่ีดีแก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล 
  2. พฒันาบุคลากร โดยการพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ การท างานของเจา้หนา้ท่ีให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปรับปรุงสวสัดิการเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานมีขวญัและก าลงัใจดีข้ึน 
  3. พฒันาการคลงัเทศบาล  เพื่อพฒันารายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีอากรต่างๆ โดยการ
ปรับปรุงแกไ้ขเทศบญัญติัต่างๆ ปรับปรุงระเบียบและเคร่ืองมือในการจดัเก็บ โดยการจดัท าแผนท่ีภาษี 
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และทะเบียนทรัพยสิ์น สร้างระบบการตรวจสอบควบคุมภายใน รวมทั้งการพิจารณาใชจ่้ายงบประมาณใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  4. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อท่ีจะ
เสริมสร้างมาตรการป้องกนัภยัท่ีจะเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นและชีวติของราษฎรโดยส่วนรวม ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยการจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง จึงฝึกอบรมทบทวนพนกังานดบัเพลิง
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ความรู้เบ้ืองตน้ในการป้องกนัและระวงัภยั
ธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั 

5. พฒันาปรับปรุงสถานท่ีปฏิบติัราชการ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หท้นัสมยั อ านวยความ 
สะดวก และรวดเร็วในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
  นโยบายด้านการพฒันา 
  1.  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหไ้ดม้าตรฐาน 
  2.  ก่อสร้างท่อระบายน ้าในเขตเทศบาลใหมี้จ านวนเพียงพอเพื่อป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงั 
                   3.  ปรับปรุงสถานท่ีทิ้งขยะใหถู้กสุขลกัษณะ   
  4.  จดัใหมี้และปรับปรุงตลาดใหถู้กหลกัสุขาภิบาล 
  5.  จดัใหมี้และปรับปรุงสวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะ 

6. ขนายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสวา่งใหท้ัว่ถึง รวมทั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด 
 7.  ส่งเสริมและเพิ่มรายไดแ้ก่ประชาชน โดยการสนบัสนุนส่งเสริมการผลิตสินคา้พื้น เมือง 
สนบัสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดแ้ก่ประชาชน 
  8.  ป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์
แขง็แรง โดยสนบัสนุนดา้นเวชภณัฑส์ าหรับผูป่้วยอนาถา ก าจดัพาหะน าโรค อนัเกิดจากยงุลาย รณรงคป้์องกนั 
โรคไขเ้ลือดออก โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคพิษสุนขับา้ ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
  9.  จดัสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดสาธารณสถาน 
  10. ส่งเสริมการศึกษาวฒันธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูสื่บไป และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาทุกระดบั 
  11. การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการแสดง ความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการบริหารงานเทศบาล เพื่อจะไดส้นองตอบต่อความตอ้งการ ของ ประชาชน
อยา่งแทจ้ริง 
  12. ส่งเสริมและใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้
ประชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งมากท่ีสุดในการเลือกตั้งทุกระดบั 
  13. ปรับปรุงพฒันารายไดข้องเทศบาล เพื่อใหมี้เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาล 
  14. ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีใหค้วามเหมาะสมแก่การปฏิบติังาน 
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  15. ปรับปรุงระเบียบ ทะเบียนเอกสารเพื่อใหมี้ระเบียบกฎหมายต่างๆ บงัคบัใชใ้นเขตเทศบาล
และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 
  16. รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยของชุมชนเทศบาล เพื่อใหชุ้มชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
  17. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อใหชุ้มชนมีความปลอดภยัจากสาธารณภยัท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
    ประเด็นหลกัการพฒันา 
  1.  การสร้างและบ ารุงถนนและท่อระบายน ้าใหส้ะดวกแก่การคมนาคม และการระบายน ้า 
  2. การขยายระบบสาธารณูปโภคใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 
  3.  การพฒันาสถานท่ีปฏิบติัราชการเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว 
  4.   สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการ
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหค้งอยูแ่ละปรับปรุงฟ้ืนฟูใหดี้ยิง่ข้ึน 
  5.  การส่งเสริมอาชีพใหม้ัน่คงโดยยดึแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  การป้องกนัโรคอยา่งไดผ้ลและสร้างเสริมสุขภาพดีถว้นหนา้ 
  7.  การส่งเสริมพฒันาเด็กก่อนวยัและส่งเสริมการศึกษาทุกระดบัเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
  8.  การส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามเพื่อเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ 

9. การลดช่องวา่งทางสังคมโดยการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 
  10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อใหต้รงกบัปัญหาความตอ้งการของ 
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง เป็นธรรม โปร่งใสและการตรวจสอบได ้
  11. การพฒันาบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พื่อเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการท่ีเกิดประสิทธิภาพ 
   จุดมุ่งหมายทีค่าดว่าจะได้รับหลงัจากการพฒันาแล้วตามยุทธศาสตร์การพฒันา  เทศบาลต าบลเมืองคง 
 1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปราบปรามคอรัปชัน่ในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน 
 2.  ประชาชนในเขตเทศบาลไดรั้บการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  ไดม้าตรฐานและเสมอภาค   

     ผูค้นมีพออยูพ่อกิน  เศรษฐกิจในสังคมดีข้ึน 
 3.  วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินไดรั้บการอนุรักษแ์ละคงอยูคู่่ทอ้งถ่ินสืบไป 
 4.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน  การบริหารจดัการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที ่5 

บัญชีโครงการพฒันา 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 5  บัญชีโครงการพฒันาทีอ่ยู่ในศักยภาพ 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ            

1.1 ประสานและบริหารการจดัการน า้  ตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ เมือ่ปี 2538 เพือ่แก้ไข
และป้องกนัปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

        

- - - - - - - - - 

1.2 พฒันาขุดลอก  คูคลองและจดัสร้างแหล่งน า้  สงวนและเกบ็กกั
น า้เพือ่การเกษตร  เพือ่การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการ
เพือ่แก้ไขปัญหาน า้ท่วมและน า้แล้ง 

        

1.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ก่อสร้างผนงักนัดินเรียงหินยาแนว
ริมล าหว้ยกดุรัง 

1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000 

2.โครงการขดุลอกล าหว้ยกดุรัง 1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 
3.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน ้ าบลอ็คคอลเวร์ิด 1 500,000 - - - - 1 500,000 
4. โครงการขดุลอกอ่างหนองแขม 1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 
5. โครงการก่อสร้างผนงักนัดินล าหว้ยกดุรัง 1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 
 
 

      
 

 
 

52 

 
 



บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.  โครงการขดุลอกสระน ้ าหลงัโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เมืองคง 

1 500,000 - - - - 1 500,000 

7.โครงการซ่อมแซมผนงักนัดินสระลอยกระทง 1 500,000 - - - - 1 500,000 
8.โครงการก่อสร้างประตูน ้ าช่วงกลางล าหอ้ยกดุรัง จ านวน 3 
ช่วง 

1 6,000,000 - - - - 1 6,000,000 

รวม 8 12,500,000 - - - - 8 12,500,000 

1.3 พฒันาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

        

1.โครงการพฒันาศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 20,000 - - - - 1 20,000 

รวม 1 20,000 - - - - 1 20,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา             

2.1 ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

        

- - - - - - - - - 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.2 พฒันาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มคุีณภาพมทีักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน 

        

- - - - - - - - - 

2.3 สนับสนุนให้มกีารน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
เป็นเคร่ืองมอืและประกอบการศึกษา 

        

- - - - - - - - - 

2.4 สนับสนุนการจดัตั้งและเพิม่ศักยภาพศูนย์คอมพวิเตอร์
ระดบัชุมชนเพือ่เพิม่ทักษะประชาชนในชุมชน 

        

- - - - - - - - - 

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษา
ตามอธัยาศัย 

        

1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงคโ์รงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

1 7,000,000 - - - - 1 7,000,000 

2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หอ้งเรียน จ านวน 1 
หลงั (อาคารเรียนแบบ สน.ศท.4/12)โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

1 10,260,000 - - - - 1 10,260,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.โครงการจดัซ้ืออาหารกลางวนัและจดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลเมืองคง 

1 590,000 1 590,000 1 590,000 3 1,770,000 

4.โครงการส่งเสริมสนบัสนุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

5.โครงการปรับปรุงหอ้งสมุดประชาชน - - 1 50,000 - - 1 50,000 
6.โครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 15 ปี 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 
7.โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 
8.อุดหนุนโรงเรียนวนัครู 2502 1  1,400,000 1  1,400,000 1  1,400,000 3 4,200,000 
9.โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวนัครู 2502 1 660,928 1 660,928 1 660,928 3 1,982,784 
10.โครงการเขา้ค่ายเยาวชนช่วงปิดเทอม - - 1 50,000 - - 1 50,000 
11.โครงการพาเด็กชั้นอนุบาลไปทศันศึกษา 1 100,000 - - - - 1 100,000 
12.โครงการรับใบประกาศเด็ก 1 60,000 - - - - 1 60,000 
13.โครงการทุนการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต   1 40,000 - - - - 1 40,000 
14.โครงการจดัซ้ืออาหารกลางวนัและจดัซ้ืออาหารเสริม  (นม)
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง 

1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000 

15.โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

16.โครงการติดตั้งเหลก็ดดัและมุง้ลวดอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ 

1 100,000 - - - - 1 100,000 

17.โครงการติดตั้งเหลก็ดดัและมุง้ลวดอาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็เทศบาลต าบลเมืองคง 

1 100,000 - - - - 1 100,000 

18.โครงการก่อสร้างสระวา่ยน ้ าโรงเรียนอนุบาลฯ 1 1,800,000 - - - - 1 1,800,000 
19.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล ค.ส.ล. 1 ชั้น 2 
หอ้งเรียน  พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  

1 1,700,000 - - - - 1 1,700,000 

20.โครงการก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียน ประตูพร้อมร้ัวโรงเรียน
อนุบาลฯ 

1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 

21.โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพกัผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลฯ 1 500,000 - - - - 1 500,000 
22.โครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 1 800,000 - - - - 1 800,000 
23.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนอนุบาลฯ 1 100,000 - - - - 1 100,000 
24. โครงการก่อสร้างโรงเรือนพระพทุธรูป 1 150,000 - - - - 1 150,000 

รวม 22 28,460,928 10 4,600,928 8 4,500,928 40 37,562,784 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร         
3.1พฒันา  ปรับปรุงพนัธ์ุพชืและเมลด็พนัธ์ุพชืท่ีดมีีคุณภาพเพือ่
เกษตรกรจะได้เพิม่ผลผลติ  โดยส่งเสริมให้เกดิเกษตรอุสาหกรรม 

        

- - - - - - - - - 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.2ลดต้นทุนการผลติและเพิม่มูลค่าผลผลติทางการเกษตร         

1.โครงการอบรมการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพจากเศษอาหารใน
ครัวเรือน 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

2.โครงการจดัท าปุ๋ยเกษตรอินทรีย ์ 1 100,000 - - - - 1 100,000 
3.โครงการจดัอบรมจดัท าเกษตรอินทรีย ์ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000 

รวม 3 500,000 2 400,000 2 400,000 7 1,300,000 

3.3สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนเพือ่เกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.)         
- - - - - - - - - 

3.4ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมี
คุณภาพ น าเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช้  เพือ่เพิม่มูลค่า
สินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 

        

- - - - - - - - - 

3.5สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก         

- - - - - - - - - 

3.6ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มกีารเลีย้งสัตว์เศรษฐกจิ  เพือ่
การบริโภคและเพือ่การอนุรักษ์  และเพิม่รายได้ 

        

- - - - - - - - - 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง    อ าเภอคง    จงัหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม         

4.1ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชนให้เข้มแข็งเพือ่เป็นผู้น าการพฒันาชุมชนและ
ท้องถิ่นที่มคุีณภาพสามารถพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื 

        

1. โครงการฝึกอบรมสมัมนาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 1 100,000 - - - - 1 100,000 
2. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของอสม. 1 100,000 - - - - 1 100,000 

รวม 2 200,000 - - - - 2 200,000 

4.2ส่งเสริมโครงการพฒันาระดบัหมู่บ้าน  เพิม่ศักยภาพ
สร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่ยนื 

        

1.โครงการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

2.โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเขม้แขง็ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

รวม 2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000 

4.3ส่งเสริม  พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของสตรี  ผู้สูงอายุ  
ผู้พกิาร  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมและ
ด าเนินการให้เกดิกองทุน หรือจดัหางบประมาณ  เพือ่ด าเนินการ
พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเนื่อง 

        

1.โครงการส ารวจขอ้มูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ. ) เพื่อใช้
ประโยชน์จดัท าแผนพฒันาสามปี 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.โครงการสวสัดิการชุมชน 1 600,000 1 600,000 1 600,000 3 1,800,000 
3.โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย,ุคนพิการ  และผูป่้วย
โรคเอดส์ 

1 2,424,000 1 2,424,000 1 2,424,000 3 7,272,000 

4.โครงการช่วยเหลือคนพิการ คนชรา  เดก็  และผูด้อ้ยโอกาส
ในเขตเทศบาล 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

5.โครงการจดักิจกรรมวนัผูสู้งอายุ 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 
6.โครงการตรวจสุขภาพผูสู้งวยั 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
7.โครงการจดัอบรมศึกษาดูงานของผูสู้งอาย ุ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
8.อุดหนุนโครงการกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาล 
ต าบลเมืองคง 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

9.โครงการอบรมศึกษาดูงานของเยาวชนและจดังานวนั
เยาวชนแห่งชาติ 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

10.โครงการเทศบาลสมัพนัธ์แม่ลูก 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 
11.โครงการขยายผลอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้น 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
12.โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเดก็  สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม 12 3,604,000 12 3,604,000 12 3,604,000 36 10,812,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.4ส่งเสริม  พฒันาคุณภาพของเดก็และเยาวชน  เพือ่เป็น
บุคลากรที่มคุีณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 

        

รวม - - - - - - - - 

4.5ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถ
ของแรงงานในท้องถิ่น 

        

 1. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
 2. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
 3.  โครงการจดัตั้งกลุ่มกองทุนเพ่ือผูป้ระกอบการ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000 

4.6 ด าเนินการ  สนับสนุน  และประสานการปฏิบัตเิพือ่ป้องกนั
และให้มกีารปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลติ  การ
จ าหน่ายยาเสพตดิในทุกระดบั 

        

1.อุดหนุนโครงการแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติดจงัหวดั
นครราชสีมา  

1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 

2.อุดหนุนการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอคงและ 
ศพส.อ าเภอคง 

1 20,000 - - - - 1 20,000 

รวม 2 80,000 1 60,000 1 60,000 4 200,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.7ด าเนินการโครงการ  อบจ.สัญจรเพือ่ให้บริการประชาชน  
และรับทราบปัญหา  อุปสรรค  และความต้องการของประชาชน
ในพืน้ที ่

        

- - - - - - - - - 

4.8ส่งเสริมและประกาศเกยีรตคุิณผู้ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ ี และ
สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  รวมทั้งจดัสร้างหอเกยีรตยิศ ( Hall 
of Fame) เพือ่ประกาศเกยีรตคุิณ  ผู้มคุีณูปการ  และสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่จงัหวดันครราชสีมา 

        

- - - - - - - - - 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข         

5.1สนับสนุนการจดัตั้งกองทุน  และเพิม่สวสัดกิารเพือ่
พฒันาศักยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  

        

1.โครงการใหค้วามรู้ อสม. และผูน้ าชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

2.อุดหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
3.โครงการอุดหนุนระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาล 
ต าบลเมืองคง 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม 3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.2ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนใน
ระดบัต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 
เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการที่ด ีทั่วถึง และทันเหตุการณ์ 
โดยร่วมมอืกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และ
หน่วยงาน  หรือองค์กรที่เกีย่วข้อง 

        

1.โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 1 80,000 1 80,000 1 80,000 3 240,000 
2.โครงการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1 36,000 1 36,000 1 36,000 3 108,000 
3.โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 
4.โครงการอบรมการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของประชาชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
5.โครงการรณรงคฉี์ดวคัซีนสตัวเ์ล้ียง 1 25,000 1 25,000 1 25,000 3 75,000 
6.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี (ช่องปาก , วดัสายตา) 1 35,000 1 35,000 1 35,000 3 105,000 
7.โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามช่วงวยั 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 
8.โครงการพฒันาศกัยภาพชมรมผูสู้งอาย ุ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000 
9.โครงการคน้หาคดักรองกลุ่มเส่ียง  โรคเบาหวาน  โรคหลอด
เลือดหวัใจ  ระยะเร่ิมแรก 

1 25,000 1 25,000 1 25,000 3 75,000 

10.โครงการสุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายแขง็แรง 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
11.โครงการคดักรองกลุ่มเส่ียงโรคมะเร็งปากมดลูก  และ
โรคมะเร็งเตา้นม 

1 25,000 1 25,000 1 25,000 3 75,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

12.โครงการอาหารปลอดภยัในตลาดสดน่าซ้ือ 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 
13.โครงการปรับปรุงโครงสร้างตลาดสดเทศบาลต าบลเมืองคง 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 
14.โครงการสุขภาพฟันดี 1 15,000 1 15,000 1 15,000 3 45,000 
15.ค่าใชจ่้ายในการตอบแทนแพทย ์ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
16.โครงการอบรมกลุ่มเส่ียงโรคเอดส์ส าหรับเยาวชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
17.โครงการพฒันาศกัยภาพผูดู้แลเดก็และผูป้กครองในการ
ดูแลเดก็ปฐมวยั 

1 9,180 1 9,180 1 9,180 3 27,540 

18.โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ  1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
19.โครงการติดตั้งเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 
20.โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงักาย  fitness 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 
21.อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 
22.โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวตลาดสดดา้นทิศตะวนัตกพร้อม
วางท่อระบายน ้า 

1 500,000 - - - - 1 500,000 

รวม 22 3,160,180 21 2,660,180 21 2,660,180 64 8,480,540 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.3ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในระดบั
หมู่บ้านและชุมชน  ให้มสุีขภาพแข็งแรง  โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ  การออกก าลงักาย  การป้องกนัโรค  การใช้
ยาอย่างถูกต้อง  และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการด้านการสาธารณสุขตามขั้นตอนและวธีิการทางการ
แพทย์ 

        

1.โครงการใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาลท่ีศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขชุมชน  ศูนยแ์พทยชุ์มชน  เทศบาลต าบลเมืองคง 

1 100,000 - - - - 1 100,000 

2.โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นสุขาภิบาลดา้นอาหารใหก้บั
พ่อคา้แม่คา้ในตลาดสดเทศบาลต าบลเมืองคง 

1 50,000 - - - - 1 50,000 

3.โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสตัวเ์ทศบาลต าบลเมืองคง 1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000 
4.โครงการจดัหาครุภณัฑท์างการแพทย ์ 1 50,000 - - - - 1 50,000 
5.โครงการปรับปรุงบ่อท้ิงขยะบา้นโนนพิมาน 1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000 
6.โครงการติดตั้งประตูเหลก็พร้อมตาข่ายปิดลอ้มตลาดชั้น 2 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

1 200,000 - - - - 1 200,000 

7.โครงการขยายลานจอดรถโรงฆ่าสตัวพ์ร้อมลอ้มร้ัว 1 1,500,000 - - - - 1 1,500,000 

รวม 7 5,900,000 - - - - 7 5,900,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน         

6.1ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้าน
โครงสร้างคุณภาพชีวติพืน้ฐาน  ให้สอดคล้องกบัความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวติ
อย่างพอเพยีง 

        

1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าบริเวณโรงฆ่าสตัว ์ 1 450,000 - - - - 1 450,000 
2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนมีมัง่คัง่ 1 260,000 - - - - 1 260,000 
3.โครงการปรับปรุงเทพ้ืนคอนกรีตรอบส านกังานเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

1 400,000 1 400,000 1 400,000 3 1,200,000 

4.โครงการวางท่อระบายน ้าบริเวณหนา้บา้น นางสมใจ ไตร
คุม้พนัธ์ 

1 10,000 - - - - 1 10,000 

5.โครงการก่อสร้างขยายท่อระบายน ้า  หนา้โรงเรียนเมือง
คง-สามแยกโรงเรียนอนุบาลมีมัง่คัง่ 

- - 1 1,000,000 - - 1 1,000,000 

6.โครงการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียโรงฆ่าสตัว ์ 1 200,000 - - - - 1 200,000 
7.โครงการตดัท่อลอดถนนเทศบาล 5 หนา้บา้นนายประเสริฐ 1 50,000 - - - - 1 50,000 
8.โครงการตดัถนนวางท่อระบายน ้า  คสล.  บริเวณถนนมีมัง่
คัง่  ม.  11 

1 170,000 - - - - 1 170,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9.โครงการตดัถนนวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณถนนคงคนครพิ
ทกัษ ์ช่วงหนา้วดัตะคร้อ 

1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 

10.โครงการตดัถนนวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณขา้งบา้นเอ้ือ
อาทร 

1 92,765 - - - - 1 92,765 

11.โครงกาตดัถนนวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล 2 
ซอย  2 

1 350,000 - - - - 1 350,000 

12.โครงการตดัถนนวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.  บริเวณ
ตลาดสดเทศบาล 

1 198,200 - - - - 1 198,200 

13.โครงการปรับปรุงท่อระบายน ้าถนนสันติสุข 1 1,500,000 - - - - 1 1,500,000 
14.โครงการก่อสร้างบล็อคคอลเวร์ิดล าหว้ยกุดรังพร้อม
ก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียบริเวณล าหว้ยกุดรังและบริเวณ
ท่ีดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (สถานีรถไฟเมืองคง) 

- - 1 40,000,000 - - 1 40,000,000 

15.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถบริเวณ
ส านกังาน ทต.เมืองคง 

1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมอืงคง    อ าเภอคง    จงัหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

16.โครงการตดัถนนวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 5 ช่วงบา้นเลขท่ี 41  ชุมชนคงสามคัคี 

1 47,360 - - - - 1 47,360 

17.โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล - - 1 5,000,000 - - 1 5,000,000 
18.โครงการก่อสร้างสะพานขา้มล าหว้ยกุดรังบริเวณ
ชุมชนคงสามคัคี 

- - 1 10,000,000 - - 1 10,000,000 

19.โครงการก่อสร้างอาคารพสัดุพร้อมร้ัวบริเวณบ่อทิ้ง
ขยะบา้นโนนมะเกลือ 

- - 1 3,000,000 - - 1 3,000,000 

20.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงคบ์ริเวณถนน
ลูกเสือชาวบา้น 

1 300,000 - - - - 1 300,000 

21.โครงการวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.ถนนสันติสุขซอย 1  1 500,000 - - - - 1 500,000 
22.โครงการปรับปรุงถมล าหว้ย  เทคอนกรีต ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.บริเวณล าคลองหลงั
ส านกังานเทศบาลต าบลเมืองคง 

1 1,400,000 - - - - 1 1,400,000 

รวม 17 12,730,125 6 59,400,000 1 400,000 24 72,530,125 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.2ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้
สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความ
เดอืดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพืน้ที่อืน่ ๆ  ที่
เกีย่วข้องกบัการด ารงชีวติของประชาชน 

        

1.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณ
ถนนเทศบาล 1 

1 1,900,000 - - - - 1 1,900,000 

2.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณหนา้โรงเรียน
อนุบาล ทต.เมืองคง พร้อมวางท่อระบายน ้า 

1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000 

3.โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายหนองสรวง - โนน
ตะโก 

1 99,670 - - - - 1 99,670 

4.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต สายถนน
เทศบาล 2  บริเวณถนนรอบศูนยร์าชการ 

1 1,150,600 - - - - 1 1,150,600 

5. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณ
ถนนสระลอยกระทงไปทางหนา้วดัตะคร้อ 

1 1,200,000 - - - - 1 1,200,000 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยหลงัวดัตะคร้อ 1 500,000 - - - - 1 500,000 

       
 

 
 

68 

 

 

 



 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณถนน
หนา้ท่ีวา่การอ าเภอคงถึงสุดเขตเทศบาลไปทางวดัป่า 

1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 

8.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณถนน
เทศบาล 3 ถึงสุดเขตเทศบาล 

1 952,100 - - - - 1 952,100 

9.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณถนน
เทศบาล 5 ช่วงหนา้สถานีรภไฟเมืองคงถึงสุดเขตเทศบาล 

1 1,637,900 - - - - 1 1,637,900 

10.โครงการร้ือถนนลาดยางและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณถนนคงคนครพิทกัษช่์วงหนา้โรงเรียนอนุบาลเทส
บาลต าบลเมืองคงไปสุดเขตเทศบาล 

1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000 

11.โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองสรวง-โนนตะโก ช่วง
บลอ๊กคอนเวิร์ด 

1 91,475 - - - - 1 91,475 

12.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณ
ถนนคงคนครพิทกัษช่์วงแยกซอย 7 ถึงสุดเขตเทศบาลไป
ทางวดัป่า 

1 1,703,200 - - - - 1 1,703,200 

13.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล 5  ซอย  1 1 71,780 - - - - 1 71,780 

14.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสาย 
ถนนลกูเสือชาวบา้นช่วงหนา้บา้นประธานสภาฯเช่ือมถนน
เทศบาล 1 

1 765,800 - - - - 1 765,800 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

15.โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต   
ถนนคงคนครพิทกัษช่์วงแยกหลงัศาลเจา้ถึงสุดเขต 

1 1,033,600 - - - - 1 1,033,600 

16.โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณโรงฆ่าสัตว ์ 1 80,000 - - - - 1 80,000 
17. โครงการก่อสร้างบา้นพกัราชการส่วนทอ้งถ่ิน - - 1 3,000,000 - - 1 3,000,000 
18.โครงการทาสีส านกังานเทศบาลและหอประชุม
ตระกลูสุข 

1 250,000 - - - - 1 250,000 

19.โครงการก่อสร้างทางลาดและท่ีจอดรถส าหรับผู ้
พิการ 

1 188,120 - - - - 1 188,120 

รวม 18 16,624,245 1 3,000,000 0 0 19 19,624,245 
6.3ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมอืกบัส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ เพือ่สนับสนุนเคร่ืองมอื 
เคร่ืองจกัรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัตงิานที่มคีวามช านาญในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

        

- - - - - - - - - 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.4ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของ
ประชาชนในด้านการสาธารณูปโภค 

        

1.โครงการขยายเขตน ้าประปาในชุมชน - - 1 250,000 - - 1 250,000 
2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง  1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 
3.โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าบริเวณถนนตระกลูสุข 1 500,000 - - - - 1 500,000 

รวม 2 700,000 2 450,000 1 200,000 5 1,350,000 

6.5ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  เพือ่แก้ไขปัญหา
การจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระบบในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

        

รวม - - - - - - - - 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว ศาสนา –
วฒันธรรม ประเพณ ีและกฬีา 

        

7.1พฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกจิกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพือ่การอนุรักษ์สืบสาน
และเช่ือมโยงสู่กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

        

1.โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.โครงการจดังานวนัข้ึนปีใหม่ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 
3.โครงการงานวนัสงกรานตป์ระจ าปี 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 
4.โครงการงานวนัทา้วสุรนารี 1 5,000 1 5,000 1 5,000 3 15,000 
5.โครงการจดังานแห่เทียนพรรษา  ประจ าปี 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 
6.โครงการจดังานวนัส าคญัทางศาสนา 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
7.โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม 7 605,000 7 605,000 7 605,000 21 1,815,000 

7.2พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วเดมิ สร้างแหล่งท่องเทีย่วใหม่ 
รวมทั้งกจิกรรมด้านการท่องเทีย่ว  และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ และสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว
ของจงัหวดันครราชสีมาเพิม่ขึน้  โดยร่วมมอืกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจงัหวดั หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจน
องค์กรภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง 

        

รวม - - - - - - - - 

7.3สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกจิ
ท่องเทีย่ว และสร้างเครือข่าย เพือ่พฒันาคุณภาพสินค้าและบริการ  
โดยการจบัคู่ธุรกจิพฒันาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

        

รวม - - - - - - - - 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7.4ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมลานกฬีาชุมชนและจดัการ
แข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดบัหมู่บ้านจนถึงระดบั
จงัหวดั เพือ่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกดิความสนใจและมี
แรงจูงใจในกจิกรรมกฬีา รวมถึงการสร้างความเป็นเลศิทางด้าน
กฬีาสู่กฬีาอาชีพในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

        

1.โครงการสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาเทศบาลสมัพนัธ์ 1 50,000 - - - - 1 50,000 
2.อุดหนุนการแข่งขนักีฬาฟตุบอลมวลชนอ าเภอคพั  1 20,000 - - - - 1 20,000 
3.โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชนประจ าปี  1 100,000 - - - - 1 100,000 
4.โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสมัพนัธ์อ าเภอคง  1 30,000 - - - - 1 30,000 
5. อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ัง
ท่ี 43 และแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 33 

1 130,000 - - - - 1 130,000 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาบาสเกตบอล 1 250,000 - - - - 1 250,000 
7.โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุมสนามฟตุซอล โรงเรียนอนุบาล 
ทต.เมืองคง 

1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 

รวม 7 1,580,000 - - - - 7 1,580,000 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี         
8.1ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพือ่ให้รองรับการปฏิบัติภารกจิหน้าที่ ตามกฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

        

รวม - - - - - - - - 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8.2น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
เพือ่ให้บริการกบัประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดย
ยดึถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

        

1.จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ชนิด
เลเซอร์/LED ขาวด า  

1 36,000 - - - - 1 36,000 

2.จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ 1 27,000 - - - - 1    27,000 
3.จดัซ้ือเคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้า 1 25,000 - - - - 1 25,000 
4.จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน  2  
เคร่ือง 

1   11,000 - - - - 1 11,000 

5.จดัซ้ือเคร่ืองเล่น  CD , DVD  จ านวน 10 เคร่ือง 1 100,000 - - - - 1 100,000 
6.จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาด จ านวน 1 เคร่ือง 1 26,990 - - - - 1 26,990 
7.จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ จ านวน  1  เคร่ือง 1 10,000 - - - - 1 10,000 
8.จดัซ้ือพดัลมโคจรเพดาน    1 13,000 - - - - 1 13,000 
9.จดัซ้ือกลอ้งถ่ายรูป 1 30,000 - - - - 1 30,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10.จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ จ  านวน 2 เคร่ือง 1 53,980 - - - - 1 53,980 
11.จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ จ  านวน 2 เคร่ือง 1 10,000 - - - - 1 10,000 
12.โครงการจา้งเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
ตลาดสดและสถานีรถไฟ 

1 150,000 - - - - 1 150,000 

13.จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล  1 30,000 - - - - 1 30,000 
14.จดัซ้ือกลอ้งถ่ายวดีีโอดิจิตอล 1 30,000 - - - - 1 30,000 
15.จดัซ้ือโทรทศัน์ แอล ซี ดี (LCD TV) 1 50,000 - - - - 1 50,000 
16.จดัซ้ือโตะ๊ เกา้อ้ีนกัเรียนระดบัประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลฯ 

1 80,000 - - - - 1 80,000 

17 จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 1 30,000 - - - - 1 30,000 
18 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์  1 40,000 - - - - 1 40,000 
19. จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 1 737,000 - - - - 1 737,000 
20.จดัซ้ือเกา้อ้ีพกัคอย 1 10,000 - - - - 1 10,000 

รวม 20 1,135,970 - - - - 20 1,135,970 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8.3สนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับ
การศึกษา อบรม การท าวจิยั เพิม่พูนความรู้ เพือ่ยกระดบั
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกดิประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน 

        

1.โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขฯ 1 60,000 - - - - 1 60,000 
2.โครงการฝึกอบรม  สมัมนาและศึกษาดูงาน 1 300,000 - - - - 1 300,000 
3.โครงการอบรมความรู้ดา้นกฎหมาย - - 1 20,000 - - 1 20,000 
4.โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเทศบาล - - 1 100,000 - - 1 100,000 

รวม 2 360,000 2 120,000 - - 4 480,000 

8.4บูรณาการการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น ร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่
พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมา         
1.โครงการปรับปรุงดดัแปลงรถดบัเพลิงเป็นรถเครน
เอนกประสงค ์

1 300,000 - - - - 1 300,000 

2.โครงการจดังานวนัเทศบาล 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
3.จดัซ้ือรถยนต ์(กองช่าง) - - 1 500,000 - - 1 500,000 
4.จดัซ้ือรถยนต ์ (กองสาธารณสุขฯ) - - 1 500,000 - - 1 500,000 
5.จดัซ้ือรถยนต ์ (ส านกัปลดัเทศบาล) 1 800,000 - - - - 1 800,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกบัเกา้อ้ี ส าหรับ ระดบั 3-6 1 14,000 - - - - 1 14,000 
7.จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง ใชม้อเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ท่อส่งไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว 

- - 1 16,000 - - 1 16,000 

8.จดัซ้ือตูเ้หลก็เกบ็แฟ้มเอกสาร ชนิด  4  ล้ินชกั 1 6,000 - - - - 1 6,000 
9.จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนตเ์บนซิน  ขนาด
ท่อส่งไม่นอ้ยกวา่  3 น้ิว 

- - 1 23,000 - - 1 23,000 

10.จดัซ้ือเคร่ืองฉีดน ้าแรงดนัสูง 1 25,000 - - - - 1 25,000 
11.จดัซ้ือเคร่ืองป่ันไฟ - - 1 50,000 - - 1 50,000 
12.จดัซ้ือรอกโซ่ - - 1 30,000 - - 1 30,000 
13.จดัซ้ือแม่แรงตะเข ้ - - 1 3,500 - - 1 3,500 
14.จดัซ้ือสวา่นแท่น - - 1 10,000 - - 1 10,000 
15.จดัซ้ือเคร่ืองตดัคอนกรีต - - - - 1 300,000 1 300,000 
16.จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมแก๊สพร้อมหวัตดัและหวัเช่ือม - - - - 1 150,000 1 150,000 
17.จดัซ้ือตูเ้หลก็เกบ็เอกสารแบบ 2 บานเปิดทึบ มอก. 1 10,000 - - - - 1 10,000 
18.โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวในชุมชนต่างๆ   - - 1 100,000 - - 1 100,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

19.จดัซ้ือชั้นวางของอเนกประสงค ์ 1 5,500 - - - - 1 5,500 
20.จดัซ้ือท่ีชาร์จแบตเตอร์ร่ี  - - 1 5,000 - - 1 5,000 
21.จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกบัเกา้อ้ี ส าหรับ เจา้หนา้ท่ีระดบั 
1-2 

1 22,500 - - - - 1 22,500 

22.จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกบัเกา้อ้ี ส าหรับ เจา้หนา้ท่ีระดบั 
3-6 

1 8,100 - - - - 1 8,100 

23.จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกบัเกา้อ้ี ส าหรับ เจา้หนา้ท่ีระดบั 
1-2 

1 22,500 - - - - 1 22,500 

24.จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกบัเกา้อ้ี ส าหรับ เจา้หนา้ท่ีระดบั 
3-6 

1 8,100 - - - - 1 8,100 

25.จดัซ้ือตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร แบบ 2 บานเล่ือน กระจก 1 9,900 - - - - 1 9,900 
26.โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานท่ีส่วนราชการในอ าเภอคง - - 1 200,000 - - 1 200,000 
27.โครงการจดัซ้ือโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเกา้อ้ีนัง่  1 70,000 - - - - 1 70,000 
28.จดัซ้ือตูเ้อกสารสูงเหลก็บานเล่ือน 2 ประตู 1 53,000 - - - - 1 53,000 
29.จดัซ้ือตูห้นงัสือบานเล่ือนกระจก 2 ประตู 1 56,000 - - - - 1 56,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

30.โครงการจดัซ้ือโตะ๊ท างาน  เกา้อ้ี  ระดบั  3 - 6   จ านวน  1  ชุด - - 1 16,200 - - 1 16,200 
31.โครงการจดัซ้ือโต๊ะท างาน  เกา้อ้ี  ระดบั  1 - 2    - - 1 15,000 - - 1 15,000 
32.จดัซ้ือตูแ้ฟ้มเอกสารเหลก็ 2 ชั้น 16 ช่อง 1 3,750 - - - - 1 3,750 
33.จดัซ้ือตูเ้อกสารเหลก็  จ านวน 15  ล้ินชกั 1 4,400 - - - - 1 4,400 
34.โครงการจดัซ้ือพดัลม  จ านวน  5  ตวั 1 12,500 - - - - 1 12,500 
35.โครงการจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าเยน็  2  ก๊อก จ านวน  1  เคร่ือง 1 13,900 - - - - 1 13,900 
36.โครงการจา้งเหมาจดัท าอาหาร  จ านวน  1  ปีการศึกษา 1 297,000 1 297,000 1 297,000 3 891,000 
37.โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระนางเจา้ฯ 

1 100,000 - - - - 1 100,000 

38.โครงการสร้างสนามเดก็เล่น - - 1 3,000,000 - - 1 3,000,000 
39.โครงการจดัซ้ือรถตูป้รับอากาศ 12 ท่ีนัง่ - - - - 1 1,200,000 1 1,200,000 
40.โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัฯ 

1 100,000 - - -     - 1     100,000 

41.จดัซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ - - 1 100,000 -    - 1    100,000 
42.จดัซ้ือเกา้อ้ีพลาสติก 1 50,000 - - - - 1 50,000 
43.จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าเยน็ตลาดสด - - 1 3,500 - - 1 3,500 
44.จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น 1 17,000 - - - - 1 17,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

45.โครงการจดังานวนัปิยมหาราช 1 40,000 - - - - 1 40,000 
46.จดัซ้ือเคร่ืองซมัเมอร์ส 1 36,000 - - - - 1 36,000 
47.จดัซ้ือเคร่ืองป๊ัมน ้า 1 20,000 - - - - 1 20,000 
48.จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน 1 25,000 - - - - 1 25,000 
49.โครงการจดังานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  

1 30,000 - - - - 1 30,000 

50.จดัซ้ือเคร่ืองโปรเจค็เตอร์พร้อมจอฉายภาพ 1 180,000 - - - - 1 180,000 
51.จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ จ านวน 10 เคร่ือง  พร้อมใบมีด 1 40,000 - - - - 1 40,000 
52.จดัซ้ือเล่ือยยนต ์ จ านวน 1 เคร่ือง 1 8,000 - - - - 1 8,000 
53.จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืมส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

1 30,000 - - - - 1 30,000 

54.จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืมส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ทต.
เมืองคง 

1 30,000 - - - - 1 30,000 

55.จดัซ้ือครุภณัฑร์ถดบัเพลิง 2 เพลา 10 ลอ้ ขนาดบรรจุ  
10,000 ลิตร  

- - 1 3,000,000 - - 1 3,000,000 

56.จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ลอ้ 6 ตนั แบบอดัทา้ย - - 1 2,300,000 - - 1 2,300,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

57.จดัซ้ือรถเคนเอนกประสงค ์ - - 1 2,600,000 - - 1 2,600,000 
58.จดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือนกระจก 3 ชั้น 1 3,600 - - - - 1 3,600 
59.จดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือนทึบ 3 ชั้น 1 3,900 - - - - 1 3,900 
60.จดัซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเกา้อ้ีโรงเรียนอนุบาล ทต.เมืองคง 1 30,000 - - - - 1 30,000 
61.จดัซ้ือโต๊ะ พร้อมเกา้อ้ีนกัเรียนระดบัปฐมศึกษา 1 64,000 - - - - 1 64,000 
62.จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง พร้อมชุดไมคล์อย 1 17,000 - - - - 1 17,000 
63.จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ 1 10,000 - - - - 1 10,000 

รวม 41 2,596,650 21 12,789,200 5 1,967,000 67 17,352,850 
8.5เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามส่ีวนร่วมในการก าหนด
นโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพฒันาจงัหวดั
นครราชสีมา         

1.โครงการการประชุมจดัท าแผนพฒันาเทศบาลสามปี 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 
2.โครงการเทศบาลหรืออ าเภอเคล่ือน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
3.โครงการจดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  - - - - 1 500,000 1 500,000 
4.โครงการจดัตั้งศูนยป์ระชาคมเพ่ือรับเร่ืองร้องทุกข ์ - - 1 100,000 - - 1 100,000 
5.โครงการจดัท าวารสารเทศบาลต าบลเมืองคง 1 100,000 - - - - 1 100,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. จดัการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง 1 200,000 - - - - 1 200,000 
7. จดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองคง 1 200,000 - - - - 1 200,000 
8.โครงการปรับปรุงหอประชุมตระกลูสุข ทต.เมืองคง 1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 
9.โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 1 100,000 - - - - 1 100,000 
10.โครงการอุดหนุนจดังานวนัของดีเมืองคง 1 30,000 - - - - 1 30,000 
11.โครงการติดตั้งสญัญาณไวเลส 1 50,000 - - - - 1 50,000 
12.โครงการต่อเติมและปรับปรุงหอประชุมตระกลูสุข 1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000 
13.โครงการปรับปรุงหอประชุมตระกลูสุขบริเวณผนงั
ดา้นบนเพ่ือป้องกนันก 

1 200,000 - - - - 1 200,000 

รวม 11 3,930,000 3 150,000 3 550,000 17 4,630,000 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

        

9.1ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ  และภัย
พบิัติต่าง ๆ 

        

1.โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางธรรมชาติต่าง ๆ 1 200,000 - - - - 1 200,000 

รวม 1 200,000 - - - - 1 200,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9.2ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมอืกบัส่วนราชการ  
หน่วยงาน  มูลนิธิการกศุลและองค์กรที่เกีย่วข้อง  ในการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกนัภัย และการช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัย 

        

1.โครงการรณรงคป้์องกนัอุบติัเหตุ 1 20,000 - - - - 1 20,000 

รวม 1 20,000 - - - - 1 20,000 

9.3ส่งเสริม และสนับสนุนการตดิตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ เพือ่สร้างความอบอุ่นใจ  และ
ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

        

1.โครงการปรับปรุงระบบกลอ้งวงจรปิดภายในเขตเทศบาล  
CCTV  

1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 

2.โครงการตีเสน้ทางมา้ลายในเขตเทศบาล - ขอบถนน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
3.จดัซ้ือสญัญาณไฟจราจรแบบโคมไฟกระพริบ 
โซลาร์เซลลบ์ริเวณเขตเทศบาล  จ านวน 6 จุด 

1 150,000 - - - - 1 150,000 

4.โครงการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV 1 300,000 - - - - 1 300,000 

รวม 4 750,000 2 600,000 2 600,000 8 1,950,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9.4สนับสนุนการฝึกอบรมจดัตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน  
และอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพือ่เป็น
ก าลงัสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

        

1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และยาม
ทอ้งถ่ิน 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

2.โครงการอบรมพนกังานเทศบาลดา้นการป้องกนัอคัคีภยั 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
3.โครงการจดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 3 220,000 3 220,000 3 220,000 9 660,000 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดล้อม 

        

10.1ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมอืกบัส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการพฒันาฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์แหล่งน า้  ลุ่มน า้ล าคลอง และป่าไม้ให้มคีวามอุดม
สมบูรณ์ 

        

1.โครงการก าจดัผกัตบชวาล าหว้ยตะคร้อ 1 150,000 - - - - 1 150,000 
2.โครงการสร้างสวนสุภาพ  สวนหยอ่มหนา้สถานีรถไฟ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 
เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสุขภาพโดยปลูกตน้ไมเ้พ่ิมเติม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
4.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณสวนสุขภาพสระแดง - - 1 3,000,000 - - 1 3,000,000 
5.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณสระลอยกระทง - - 1 400,000 - - 1 400,000 
6.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ  1 200,000 - - - - 1 200,000 
7. โครงการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบดัน ้ าเสีย 

1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 

รวม 5 1,550,000 4 3,600,000 2 200,000 11 5,350,000 

10.2ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมอืกบัส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้าง
จติส านึก เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดบั 

        

รวม - - - - - - - - 

10.3ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมอืกบัส่วนราชการที่
เกีย่วข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจดัท าระบบก าจดั
ขยะรวมเพือ่จดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

        

1.โครงการส่งเสริมการผลิตและใชส้ารจุลินทรียใ์นชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
2.โครงการถงับ าบดัของเสียบริเวณป้อมยาม - - 1 50,000 - - 1 50,000 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558  ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง    อ าเภอคง    จังหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม  3  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.โครงการคดัแยกขยะในชุมชนเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
4.โครงการจดัหาถงัขยะทดแทนถงัเก่าท่ีช ารุดในชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
5.โครงการก่อสร้างโรงคดัแยกขยะพร้อมก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 3 6,000,000 
6.โครงการติดตั้งบ่อดกัไขมนัมาตรฐานตลาด 1 100,000 - - - - 1 100,000 
7.โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสตัวม์าตรฐาน บริเวณบ่อท้ิงขยะ
บา้นโนนมะเกลือ 

- - 1 25,000,000 - - 1 25,000,000 

8.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะโรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณบ่อ
ท้ิงขยะบา้นโนนพิมาน 

1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000 

รวม 6 4,300,000 6 27,250,000 4 2,200,000 16 33,750,000 

รวมทั้ง  10  ยุทธศาสตร์ 232 133,827,098 111 120,509,308 80 19,167,108 423 273,503,514 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ    
 1.1 ประสานและบริหารการจัดการน า้  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพือ่แก้ไขและป้องกนัปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ    
 1.2 พฒันาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน า้  สงวนและเกบ็กกัน า้เพือ่การเกษตร  เพือ่การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาน า้ท่วมและน า้แล้ง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ก่อสร้างผนงักนัดินเรียงหินยา
แนวริมล าหว้ยกุดรัง 
 

เพื่อป้องกนัตล่ิงพงั ปรับปรุงภูมิทศัน์ก่อสร้าง
ผนงักนัดินเรียงหินยาแนวริม
ล าหว้ยกุดรัง 

2,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1  แห่ง ตล่ิงมีความมัน่คง
แขง็แรง 

กองช่าง 

2 โครงการขดุลอกล าหว้ยกุดรัง เพื่อความสะอาดของล า
หว้ยและมีท่ีกกัเก็บน ้าไว้
ส ารองในฤดู 
แลง้และป้องกนัน ้าท่วม 

เพื่อความสะอาดของล าหว้ย
และมีท่ีกกัเก็บน ้าไวส้ ารอง
ในฤดูแลง้และป้องกนัน ้า
ท่วม 
 

1,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1  แห่ง เพื่อความสะอาด
ของล าหว้ย 

กองช่าง 
 
 

 

3 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ประตูระบายน ้าบล็อค 
คอลเวร์ิด 
 
 
 

เพื่อท่ีจะระบายน ้าไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและทนัต่อความ
ตอ้งการทั้งในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล 

ปรับเปล่ียนระบบเฟืองและ
บานประตูเพื่อการระบายน ้า
ในช่างฤดูฝนและการเกษตร
ของประชาชนนอกเขต
เทศบาล 

500,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1  แห่ง การระบายน ้า
เป็นไปอยา่งอยา่ง
รวดเร็วและทนั
ต่อความตอ้งการ
ของประชาชน 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ    
 1.2 พฒันาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน า้  สงวนและเกบ็กกัน า้เพือ่การเกษตร  เพือ่การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาน า้ท่วมและน า้แล้ง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการขดุลอกอ่างหนองแขม เพ่ือขดุลอกอ่างหนองแขม มีน ้ าไวใ้ชเ้พียงพอในการ
อุปโภคและบริโภคในช่วงฤดู
แลง้หรือช่วงฝนท้ิงช่วง 
 

1,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1  แห่ง สามารถกกัเก็บน ้ า
ไวใ้ชไ้ดใ้นช่วงดู
แลง้หรือช่วงฝนท้ิง
ช่วง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างผนงักนัดินล าหว้ย
กดุรัง 

เพ่ือก่อสร้างผนงักนัดินล าหว้ย
กดุรัง 

ตล่ิงมีความมัน่คงแขง็แรงและ
ป้องกนัการพงัทลายของล าตล่ิง 

1,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1  แห่ง ตล่ิงมีความมัน่คง
แขง็แรงและป้องกนั
การพงัทลายของล า
ตล่ิง 

กองช่าง 
 
 

 
6 โครงการขดุลอกสระน ้ าหลงั

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเมือง
คง 

เพ่ือขดุลอกสระน ้ าหลงั
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เมืองคง 

มีน ้ าไวใ้ชเ้พียงพอในการ
อุปโภคและบริโภคในช่วงฤดู
แลง้หรือช่วงฝนท้ิงช่วง 

500,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1  แห่ง สามารถกกัเก็บน ้ า
ไวใ้ชไ้ดใ้นช่วงดู
แลง้หรือช่วงฝนท้ิง
ช่วง 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมผนงักนัดิน
สระลอยกระทง 

เพ่ือซ่อมแซมผนงักนัดิน
สระลอยกระทง 

ซ่อมแซมผนงักนัดินสระลอย
กระทง กวา้ง 3.3 ม. ยาว 110 ม.
พร้อมตีเสาเขม็กนัตล่ิงพงั 

500,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1  แห่ง เพ่ือซ่อมแซมผนงั
กนัดินสระลอย
กระทงพงั 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างประตูน ้ าช่วงกลาง
ล าหอ้ยกดุรัง จ านวน 3 ช่วง 

เพ่ือก่อสร้างประตูน ้ าช่วงกลาง
ล าหอ้ยกดุรัง จ านวน 3 ช่วง 

ก่อสร้างประตูน ้ าช่วงกลางล า
หอ้ยกดุรัง จ านวน 3 ช่วง 

6,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1  แห่ง เพ่ือกกัเก็บน ้ าและ
ระบายน ้ าไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ    
 1.3  พฒันาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

 

โครงการพฒันาศูนยเ์รียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

เพื่อส่งเสริมพฒันา
ความรู้ใหแ้ก่ประชาชน 
 
 
 
 

ประชาชนไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 

20,000 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 

 

- - ประชาชนไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80  

ประชาชนไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    
 2.1 ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    
 2.2 พฒันาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทกัษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    
 2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    
 2.4 สนับสนุนการจัดตั้งและเพิม่ศักยภาพศูนย์คอมพวิเตอร์ระดับชุมชนเพือ่เพิม่ทกัษะประชาชนในชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    
 2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศัย 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงคโ์รงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเมืองคง 
 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงคโ์รงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
เมืองคง 
 

มีอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 
 

7,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

 - 
 

1  แห่ง โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
เมืองคงมีสถานท่ี
จดักิจกรรมต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 
ชั้น 12 หอ้งเรียน จ านวน 1 
หลงั  (อาคารเรียนแบบ สน.
ศท.4/12) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเมืองคง 
 
 
 
 

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 
เพื่อรองรับเด็กนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 
 
 
 
 

มีอาคารเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง 
รองรับเด็กนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง 
 

10,260,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

- 
 

- 1  แห่ง โรงเรียนอนุบาล
มีอาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐาน 
 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    
 2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศัย  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการจดัซ้ืออาหารกลางวนั
และจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

1. เพื่อใหน้กัเรียนของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาล  มีอาหาร
กลางวนัรับประทาน 
2. เพื่อป้องกนัเด็กเล็กเป็น
โรคขาดสารอาหาร 
3. เพื่อใหน้กัเรียนของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  มี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 
4.เพื่อใหเ้ด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 
 
 
 

1. จา้งเหมาการประกอบ
อาหารส าหรับนกัเรียนของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ  านวน  
100  คน 
2. จดัซ้ืออาหารเสริม( นม ) 
- ประเภทนมพาสเจอร์ไรด ์
- ประเภทนมกล่อง(UHT) 
ใหเ้พียงพอกบันกัเรียนของ
ศูนย ์ฯ 

590,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

590,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

590,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

100% ของ
นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการ
สนบัสนุน 

1. นกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  มี
อาหารกลางวนั
รับประทาน  ทุกวนั 
2. นกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  มี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทาน
ครบถว้น 
3. เด็กเล็กมีการ
เจริญเติบโตตามวยั 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศัย  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 
 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
เด็กเรียนดีแต่ยากจน และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมเด็กท่ีเรียนดี
ไดมี้วสัดุอุปกรณ์ในการ
เรียน 

ช่วยเหลือสนบัสนุนเด็ก
เรียนดีแต่ยากจนในเขต
เทศบาล 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 
 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การช่วยเหลือ 

เด็กนกัเรียนท่ีเรียน
ดีแต่ยากจนในเขต
เทศบาลมีขวญั
ก าลงัใจ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการปรับปรุงหอ้งสมุด
ประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชนได้
คน้ควา้ขอ้มูลและไดรั้บ
ความรู้จากากรอ่าน 

จดัซ้ือหนงัสือ  ส่ือการ
เรียนรู้ท่ีทนัสมยั และได้
มาตรฐาน 

- 50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

- 1  แห่ง ประชาชนมีความรู้
และสามารถ
คน้ควา้ขอ้มูลได ้

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสนบัสนุนการจดั
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
15 ปี 

-เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บ
การศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
-เพื่อลดค่าใชจ่้ายให้
ผูป้กครอง 

เด็กในเขตเทศบาล 
ต าบลเมืองคง 

150,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

100% ของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสนบัสนุน 

เด็กในเขตเทศบาล
ไดรั้บการศึกษา
อยา่งทัว่ถึง 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศัย  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 
จะไดรั้บ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผดิชอบ 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือจดักิจกรรมเสริมสร้าง
พฒันาการของเด็กดา้นร่างกาย  
อารมณ์  สติปัญา 
2. เพ่ือส่งเสริมใหผู้ป้กครองไดเ้ห็น
ความส าคญัและร่วมท ากิจกรรมกบั
เด็ก 
3. เพื่อถือปฎิบติัตามมติ 
คณะรัฐมนตรีจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ 

จดักิจกรรมใหเ้ด็ก
เยาวชนประมาณ  
1,000 คน 

150,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

150,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

150,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ  1  คร้ัง 1. เด็กและเยาวชนมี
ความสุขสนุก สนาน ในวนั
เด็กแห่งชาติ 
2. เด็กและเยาวชนไดรั้บการ
เสริมสร้างสุขภาพทั้ง
ร่างกายอารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญา 

กอง
การศึกษา 

8 อุดหนุนโรงเรียนวนัครู 2502 1. เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียนวนัครู 
2502  มีอาหารกลางวนัรับประทาน 
2. เพ่ือป้องกนัเด็กเลก็เป็นโรคขาด
สารอาหาร 
3.เพ่ือใหเ้ด็กมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง 

1. จา้งเหมาการ
ประกอบอาหาร
ส าหรับนกัเรียนของ
โรงเรียนวนัครู 
2502 
 

1,400,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

1,400,000 
(เงินอุดหนุน) 

1,400,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100% ของนกัเรียน
ท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุน 

นกัเรียนของโรงเรียนวนัครู 
2502  มีอาหารกลางวนั
รับประทาน  ทุกวนั 
 

กอง
การศึกษา 

         

98 

 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศัย 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

9 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม
(นม) โรงเรียนวนัครู 2502 

1. เพื่อใหน้กัเรียนของโรงเรียน
วนัครู 2502  มีอาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 
2.เพ่ือใหเ้ด็กมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง 

1. จดัซ้ืออาหารเสริม( นม ) 
- ประเภทนมพาสเจอร์ไรด ์
- ประเภทนมกล่อง(UHT) 
ใหเ้พียงพอกบันกัเรียนโรงเรียน
วนัครู 2502 

660,928 
(เงินอุดหนุน) 

660,928 
(เงิน

อุดหนุน) 

660,928 
(เงิน

อุดหนุน) 

100% ของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสนบัสนุน 

1. นกัเรียนของโรงเรียน
วนัครู 2502  มีอาหาร
เสริม (นม) รับประทาน
ครบถว้น 
2. เดก็เลก็มีการ
เจริญเติบโตตามวยั 

กอง
การศึกษา 

10 
 
 

โครงการเขา้ค่ายเยาวชนช่วง
ปิดเทอม 

เพ่ือใหเ้ยาวชนอยูร่่วมกนัได ้รู้จกั
ความสามคัคี 

พาเดก็และนกัเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองคงเขา้ค่ายเยาวชน ช่วงปิด
เทอม 

- 50,000 
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

- จ านวนเดก็ท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ  80 

เยาวชนอยูร่่วมกนัได ้และ
รู้จกัสามคัคี 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการพาเดก็ชั้นอนุบาลไป
ทศันศึกษา 

เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดมี้ความรู้
นอกเหนือจากประสบการณ์ในชั้น
เรียน 

พาเดก็และนกัเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองคงไปทศันะศึกษา 

100,000
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

- - จ านวนเดก็ท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ  80 

เดก็และเยาวชนมีความรู้
นอกเหนือจาก
ประสบการณ์ในชั้นเรียน 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการรับใบประกาศเดก็ เพื่อใหเ้ดก็ไดมี้ความภูมิใจใน
การศึกษาและเกิดความรักในดา้น
การศึกษา 

จดัท าและมอบใบประกาศใหก้บัเดก็
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯท่ีเตรียมเขา้
เรียนชั้นอนุบาลและเดก็นกัเรียนชั้น
อนุบาล 2 ท่ีจบการศึกษา 

60,000 
งบประมาณ
รายจ่ายประจ า 

- - 100% ของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสนบัสนุน 

เดก็มีความภูมิใจใน
การศึกษาและเกิดความ
รักในดา้นการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการทุนการศึกษา
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต   

เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรในศูนย์
พฒันาเดก็ฯเทศบาล 

จดัทุนการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวยั  
ส าหรับผูดู้แลเดก็  ศูนยล์ะ 1 ทุน 

40,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - บุคลากรมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

บุคลากรมีศกัยภาพในการ
สอนเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศัย 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

14 
 
 

โครงการจดัซ้ืออาหาร
กลางวนัและจดัซ้ืออาหาร
เสริม  (นม) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเมืองคง 

1. เพื่อใหน้กัเรียนของโรงเรียนอนุบาลฯ มี
อาหารกลางวนัรับประทาน 
2. เพ่ือป้องกนัเดก็อนุบาลฯเป็นโรคขาด
สารอาหาร 
3. เพื่อใหน้กัเรียนของโรงเรียนอนุบาลฯ  มี
อาหารเสริม (นม) รับประทาน 
4.เพ่ือใหเ้ดก็อนุบาลฯมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง 

1. จา้งเหมาการประกอบอาหาร
ส าหรับนกัเรียนของโรงเรียน
อนุบาลฯ  จ  านวน 100 คน 
2. จดัซ้ืออาหารเสริม( นม ) 
- ประเภทนมพาสเจอร์ไรด ์
- ประเภทนมกล่อง(UHT) 
ใหเ้พียงพอกบันกัเรียนของศูนย ์ฯ 

1,000,000 
งบประมา
ณ รายจ่าย
ประจ าปี 

 

1,000,000 
งบประมา
ณ รายจ่าย
ประจ าปี 

 

1,000,000 
งบประมา
ณ รายจ่าย
ประจ าปี 

 

100% ของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสนบัสนุน 

1. นกัเรียนของโรงเรียน
อนุบาลฯ มีอาหารกลางวนั
รับประทาน  ทุกวนั 
2. นกัเรียนของโรงเรียน
อนุบาลฯ มีอาหารเสริม 
(นม) รับประทานครบถว้น 
3. เดก็เลก็มีการเจริญเติบโต
ตามวยั 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

15 
 
 

โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์สนาม
เดก็เล่น 

-เพื่อใหเ้ดก็นกัเรียนมีการฝึกพฒันาการและ
ผอ่นคลายยามวา่ง 

จดัซ้ืออุปกรณ์สนามเดก็เล่นและ
เดก็นกัเรียนมีการฝึกพฒันาการ
และผอ่นคลาย 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100% ของนกัเรียน
ท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุน 

เดก็นกัเรียนมีการฝึก
พฒันาการและผอ่นคลาย 
 

กอง
การศึกษา 

16 
 
 

โครงการติดตั้งเหลก็ดดัและ
มุง้ลวดอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง 
 

-เพ่ือป้องกนัการสูญหายทรัพยสิ์นของทาง
ราชการ 
-เพ่ือป้องกนัยงุหรือแมลงต่างๆไม่ใหเ้ขา้มา
ในหอ้งเรียน 

ทรัพยสิ์นของทางราชการไม่เกิด
การสูญหายและป้องกนัยงุและ
แมลงต่างได ้

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 แห่ง ทรัพยสิ์นของทางราชการ
ไม่เกิดการสูญหายและเดก็
ไม่เป็นไขเ้ลือดออก 

กอง
การศึกษา 

17 
 
 

โครงการติดตั้งเหลก็ดดัและ
มุง้ลวดอาคารเรียนศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็เทศบาลต าบลเมืองคง 
 

-เพ่ือป้องกนัการสูญหายทรัพยสิ์นของทาง
ราชการ 
-เพ่ือป้องกนัยงุหรือแมลงต่างๆไม่ใหเ้ขา้มา
ในหอ้งเรียน 

ทรัพยสิ์นของทางราชการไม่เกิด
การสูญหายและป้องกนัยงุและ
แมลงต่างได ้

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 แห่ง ทรัพยสิ์นของทางราชการ
ไม่เกิดการสูญหายและเดก็
ไม่เป็นไขเ้ลือดออก 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศัย  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

18 
 

โครงการก่อสร้างสระวา่ยน ้ า
โรงเรียนอนุบาล ทต.เมืองคง 

-เพ่ือก่อสร้างสระวา่ยน ้ า ก่อสร้างสระวา่ยน ้ ากวา้ง 8 เมตร ยาว 
10 เมตร ลึก 1.2 เมตร 

1,800,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 แห่ง เด็กไดฝึ้กทกัษะในการวา่ย
น ้ า 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาล ค.ส.ล. 1 ชั้น 
2 หอ้งเรียน พร้อมก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 

-เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ และก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. 
-เพื่อรองรับเด็กนกัเรียน 

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล 
ค.ส.ล. 1 ชั้น 2 หอ้งเรียน 
พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดา้นทิศ
เหนือ-ใต ้ของอาคารเรียน กวา้ง 4 ม. 
ยาวดา้นละ 40 ม. หนา 
10 ซ.ม.  
 

1,700,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 แห่ง เด็กนกัเรียนมีหอ้งเรียนท่ี
เพียงพอ และมีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือ
โรงเรียน ประตูพร้อมร้ัว
โรงเรียนอนุบาลฯ 
 

เพ่ือก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียน 
ประตูพร้อมร้ัวโรงเรียนอนุบาลฯ 

ก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียน ประตูพร้อม
ร้ัวโรงเรียนอนุบาลฯ ขนาดความสูง 2 
เมตร ยาว 100 เมตร 

1,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ป้ายช่ือ 
พร้อมร้ัว  

มีป้ายช่ือโรงเรียนชดัเจน
และมีบริเวณโรงเรียนท่ี
ชดัเจน 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพกั
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลฯ 

เพ่ือก่อสร้างศาลาท่ีพกัผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลฯ 

ก่อสร้างศาลาท่ีพกัผูป้กครองโรงเรียน
อนุบาลฯขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 8 
เมตร 

750,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 แห่ง มีศาลาท่ีพกัผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลฯ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา    

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศัย  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

22 โครงการซ่อมแซมและต่อ
เติมอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ 

เพื่อซ่อมแซมและต่อเติม
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 

ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลฯ 

800,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- - 1 แห่ง เพื่อรองรับเด็กนกัเรียน
ท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถโรงเรียนอนุบาลฯ 

เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ
โรงเรียนอนุบาลฯ 

ก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียน
อนุบาลฯ 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- - 1 แห่ง มีโรงจอดรถส าหรับครู
และ 
ผูป้กครองนกัเรียน 

กอง
การศึกษา 

24 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนพระพุทธรูป 

เพื่อก่อสร้างโรงเรือน
พระพุทธรูป 

ก่อสร้างโรงเรือนพระพุทธรูป
ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 

150,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 
 

 
 

- - 1 แห่ง คณะครูพร้อมเด็ก
นกัเรียนมีสถานท่ี
สักการะกราบไหวบู้ชา 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร    
 3.1 พฒันา  ปรับปรุงพนัธ์ุพชืและเมลด็พนัธ์ุพชืทีด่ีมีคุณภาพเพือ่เกษตรกรจะได้เพิม่ผลผลติ  โดยส่งเสริมให้เกดิเกษตรอุตสาหกรรม  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร   
 3.2 ลดต้นทุนการผลติและเพิม่มูลค่าผลผลติทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการท าปุ๋ย
หมกัชีวภาพจากเศษ
อาหารในครัวเรือน 

เพื่อใหป้ระชาชนมีปุ๋ยไว้
ใชเ้อง 

ประชาชนมีปุ๋ยไวใ้ชเ้อง 100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีเขา้
อบรมมีความรู้

เพิ่มข้ึน 

ประหยดัค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือน 

ส านกัปลดัฯ 
 
 
 
 

2 
 

โครงการจดัท าปุ๋ยเกษตร
อินทรีย ์

 
 

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลไดใ้ชป้ระโยชน์
จากการจดัท าปุ๋ยอินทรีย ์

ประชาชนในเขตเทศบาลไดรู้้
และวธีิการจดัท าปุ๋ยเกษตร
อินทรีย ์

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - จ านวนประชาชน
ท่ีท าปุ๋ยเกษตร
อินทรียเ์พิ่มข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดใ้ช้
ประโยชน์จากการ
จดัท าปุ๋ยอินทรีย ์

ส านกัปลดั
ฯ 

 

3 
 

โครงการจดัอบรมจดัท า
เกษตรอินทรีย ์

 
 
 

เพื่อพฒันาดา้นเกษตร
อินทรียใ์หย้ ัง่ยนื 

เพี่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 300,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

300,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

300,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีเขา้
อบรมมีความรู้

เพิ่มข้ึน 

- เพี่อเพิ่มรายได้
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร    
 3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพือ่การเกษตรในหมู่บ้าน (อกม.) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร    
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ น าเคร่ืองจักรและเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร    
 3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2557 ถึง  2559) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร    
 3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลีย้งสัตว์เศรษฐกจิ  เพือ่การบริโภคและเพือ่การอนุรักษ์  และเพิม่รายได้ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    
 4.1 ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพือ่เป็นผู้น าการพฒันาชุมชนและท้องถิ่นทีม่ีคุณภาพพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
ดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลต าบลเมือง
คง 

1.เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการฯ 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ใหแ้ก่
คณะกรมการฯ 
 
 
 

คณะกรรมการและอสม.ชุมชน
ในเขตเทศบาล 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเขา้
อบรมมีความรู้

เพิ่มข้ึน 

คณะกรรมการ
และอสม.ในเขต
เทศบาลไดรั้บความรู้
เพิ่มเติมจาก
การศึกษาดูงาน 

ส านกัปลดั
ฯ 

2 โครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานของอสม. เทศบาล
ต าบลเมืองคง 

1.เพื่อพฒันาศกัยภาพขอ
งอสม. 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ใหแ้ก่อ
สม. 
 
 

อสม.ชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเขา้
อบรมมีความรู้

เพิ่มข้ึน 

อสม.ในเขตเทศบาล
ไดรั้บความรู้เพิ่มเติม
จากการศึกษาดูงาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    
 4.2 ส่งเสริมโครงการพฒันาระดับหมู่บ้าน เพิม่ศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่ยนื 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการด าเนินงานตาม
แผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติฉบบัท่ี 2 

เพื่อเสริมสร้างการบงัคบั
ใชก้ฎหมายในทางปฏิบติั
ใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการบงัคบัใช้
กฎหมายในทางปฏิบติัให้
ทัว่ถึงและเป็นธรรม 

50,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน  
ร้อยละ 70 

- ส่งเสริม ป้องกนั 
และปกป้องสิทธิของ
ประชาชนไม่ใหถู้ก
ละเมิด 
- คุม้ครองและ
เยยีวยาผูถู้กละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยา่ง
เป็นรูปธรรม 
 

ส านกัปลดั 
ฯ 

2 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเขม้แขง็ 

เพื่อใหส้มาชิกใน
ครอบครัวไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของสถาบนั
ครอบครัว 

สมาชิกครอบครัวในเขต
เทศบาลเห็นความส าคญั
ของสถาบนัครอบครัว 

10,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

10,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

10,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนตระหนกั
ถึงความส าคญัของ
สถาบนัครอบครัว 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตระหนกัถึง
ความส าคญัของ
สถาบนัครอบครัว 
 
 

ส านกัปลดั 
ฯ 

         

110 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    
 4.3 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของสตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกจิกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการให้เกดิกองทุน หรือจัดหางบประมาณ  
เพือ่ด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเน่ือง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 ส ารวจขอ้มูลความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อใช้
ประโยชน์จดัท า
แผนพฒันาสามปี 

เพื่อส ารวจขอ้มูลความ
จ าเป็นพื้นฐานของ
ประชาชน 

ส ารวจขอ้มูลความจ าเป็น
พื้นฐานทุกครัวเรือน 
 
 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

30,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง ทราบขอ้มูลความจ าเป็น
พื้นฐานของประชาชน
ในเขตเทศบาล 

ส านกัปลดัฯ 

2 โครงการสวสัดิการชุมชน 1.เพื่อใหก้ารสงเคราะห์
ประชาชน  ผูย้ากไร้  ดอ้ย
โอกาส ผูสู้งอาย ุ  คนพิการ 
2.เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณภยัต่าง ๆ 
3.เพื่อใหก้ารสงเคราะห์แก่
เด็ก  และเยาวชนท่ียากไร้  
และดอ้ยโอกาส 
 

1.จดัหาถุงยงัชีพแก่  ผูสู้งอาย ุ
คนพิการ  ผูย้ากไร้และดอ้ย
โอกาส 
2.ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผู ้
ประสบสาธารณภยัต่าง ๆ 
3.จดัหาชุดนกัเรียนแก่เด็ก
นกัเรียนท่ีมีฐานะยากจน 
4.มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียนท่ีมีฐานะยากจน 

600,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

600,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

600,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

ร้อยละ 70 
ของประชนท่ี
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ 

1.ประชาชนผูย้ากไร้  
และผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บ
การช่วยเหลือสงเคราะห์
จากเทศบาล 
2.ประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภยัไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากเทศบาล 

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.3 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของสตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกจิกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการให้เกดิกองทุน หรือจัดหา
งบประมาณ  เพือ่ด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเน่ือง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอาย ุ คนพิการ  
และผูป่้วยโรคเอดส์ 

1.เพื่อสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ  
คนพิการ  และผูป่้วยโรค
เอดส์ท่ีมีฐานะยากจน  หรือ
มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การ
ยงัชีพ 
2.เพื่อใหผู้สู้งอาย ุ  คน
พิการ 
และผูป่้วยเอดส์สามารถ
ด ารงชีพ 
อยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 
 
 

จดัหาเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ 
ผูสู้งอาย ุ จ  านวน  286  คน 
คนพิการ  จ านวน  25  คน ๆ 
ละ 500  บาท/เดือน , ผูป่้วย
เอดส์จ านวน  7 คน ๆ ละ  
500   บาท/เดือน 

2,424,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

2,424,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

2,424,00
0 

(เงิน
อุดหนุน) 

100%  ของ
ผูสู้งอาย ุ คน
พิการ  และ
ผูป่้วยโรค

เอดส์ท่ีไดรั้บ 

1.ผูสู้งอาย ุ คนพิการ  
และผูป่้วยเอดส์  ท่ีมี
ฐานะยากจน หรือมี
รายไดไ้ม่พอเพียงแก่
การยงัชีพไดรั้บเบ้ียยงั
ชีพจากเทศบาล 
2.ผูสู้งอาย ุ คนพิการ  
และผูป่้วยเอดส์ท่ีมี
ฐานะยากจน  หรือมี
รายไดไ้ม่พอพียงแก่การ
ยงัชีพมีปัจจยัในการ
ด าเนินชีวติ  และ
สามารถอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข 

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.3 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของสตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกจิกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการให้เกดิกองทุน หรือจัดหา
งบประมาณ  เพือ่ด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเน่ือง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 
 
 

 

โครงการช่วยเหลือคนพิการ  
คนชรา  เดก็ และ
ผูด้อ้ยโอกาสในเขตเทศบาล 

เพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้ไม่
สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

ใหก้ารช่วยเหลือตามโอกาส
ต่าง ๆ 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

100,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

ร้อยละ 70 ของ
ประชนท่ีไดรั้บ
ความช่วยเหลือ 

ช่วยเหลือผูท่ี้ไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตวัเองไดใ้หมี้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

ส านกัปลดั
ฯ 
 

 

5 โครงการจดักิจกรรม
ผูสู้งอาย ุ

เพ่ือใหผู้สู้งอายไุดมี้
กิจกรรมร่วมกนั 

 จดักิจกรรมผูสู้งอายขุองเทศบาล
ต าบลเมืองคง 
 

40,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

40,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

40,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ร้อยละ 70  ของ
ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนไดเ้ห็นถึง
ความส าคญัของ
ผูสู้งอาย ุ

กอง 
สาธารณ 
สุขฯ 

6 โครงการตรวจสุขภาพผูสู้ง
วยั 

เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอาย ุ

เพ่ือตรวจสุขภาพของผูสู้งอายุ
เช่น 
- ตรวจสุขภาพทัว่ไป 
- ตรวจสายตา (มอบแวน่ตาใน

รายท่ีมีปัญหา) 
- ตรวจสุขภาพช่องปาก 
(จดัหาฟันเทียมใหร้ายท่ีมีปัญหา) 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ
การตรวจมีสุขภาพ
ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 70 

เพ่ือพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลใหดี้ข้ึน 

กอง 
สาธารณ 
สุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม     

 4.3 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของสตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกจิกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการให้เกดิกองทุน หรือจัดหา
งบประมาณ  เพือ่ด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเน่ือง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการจดัอบรมศึกษาดู
งานของผูสู้งอายุ 
 
 
 

เพื่อใหผู้สู้งอายไุดมี้
กิจกรรมร่วมกนั 
 
 
 
 
 

  จดักิจกรรมผูสู้งอายขุอง
เทศบาลต าบลเมืองคง 
 
 
 
 
 
 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 
 

 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 
 

 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเขา้
อบรมมีความรู้

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนไดเ้ห็นถึง
ความส าคญัของ
ผูสู้งอาย ุ
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

8 อุดหนุนโครงการกองทุน
สวสัดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลเมืองคง 
 
 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวสัดิการชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองคง 

สนบัสนุนกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

กองทุน
สวสัดิการชุมชน 

ไดรั้บการ
สนบัสนุน 100% 

กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบล
เมืองคงไดรั้บการ
อุดหนุน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.3 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของสตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจดักจิกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกดิกองทุน หรือจดัหางบประมาณ  เพือ่
ด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเน่ือง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

9 โครงการอบรมศึกษาดู
งานของเยาวชนและจดั
งานวนัเยาวชนแห่งชาติ 

1. เพ่ือจดักิจกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนรู้บทบาทหนา้ท่ี 
2. เพ่ือใหเ้ยาวชนมีการพฒันา
ทั้งทางกาย  สติปัญญาอารมณ์  
และสงัคม 

จดัอบรมศึกษาดูงานพร้อม
จดักิจกรรมใหเ้ยาวชนใน
เขตเทศบาล 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเขา้
อบรมมีความรู้

เพ่ิมข้ึน 

เยาวชนรู้สิทธิ  หนา้ท่ี
ของตนในการปฎบติั
ตนเป็นคนดีของสงัคม 

ส านกัปลดั
ฯ 
 

10 โครงการเทศบาลสมัพนัธ์
แม่ลกู 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามยั
แม่และเดก็ 

1. สตรีท่ีคลอดบุตรในช่วง  
3  เดือนแรก  ไดรั้บมอบชุด
ของขวญัส าหรับดูแลลกู  1  
ชุด 
2. ไดรั้บการตรวจเยี่ยมจาก 
จนท. ทีมสุขภาพ 

40,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

40,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

40,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

สตรีท่ีคลอดบุตร
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

80 

1.สตรีท่ีคลอดบุตรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีไดรั้บ
การดูแลเอาใจใส่จาก
สงัคม 
2.ส่งเสริมสถาบนั
ครอบครัวใหมี้ความ
รักความผกูพนัธ์ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

11 โครงการขยายผล
อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายท่ีุ
บา้น 

เพ่ือมีอาสาสมคัรดูแล
ผูสู้งอายท่ีุบา้น 

ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

ผูสู้งอายไุดรั้บ
การดูแลเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

ผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลไดรั้บการดูแล
และช่วยเหลืออยา่ง
ใกลชิ้ด 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.3 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของสตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกจิกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการให้เกดิกองทุน หรือจัดหา
งบประมาณ  เพือ่ด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเน่ือง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

12 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหส้ังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา 

ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

ความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี

ลดลง ร้อยละ 80 

เกิดครอบครัวตน้แบบ
ไม่ใชค้วามรุนแรง 

ส านกัปลดั 
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.4 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพือ่เป็นบุคลากรทีม่ีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.5 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น 

1.เพื่อฝึกอบรมประชาชน
ใหมี้ความร้านการประกอบ
อาชีพตามความถนดั 
2.เพื่อลดปัญหาการวา่งงาน 
3.เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 

จดัฝึกอบรมอาชีพ  ระยะสั้น 
อาทิ  เช่น   
-  นวดแผนไทย 
- ท าขนมหวาน 
-ตดัผม/เสริมสวย 
-การท าหตัถกรรม 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

50,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

ผูเ้ขา้รับการ
อบรมน าไป

ประกอบอาชีพ
ได ้ร้อยละ 80 

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประกอบอาชีพได ้

ส านกัปลดัฯ 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

1.เพื่อสนบัสนุนใหป้ระชาชน
ประกอบอาชีพท่ีตนเองถนดั 
2.เพื่อสนบัสนุนอาชีพท่ี
ด าเนินการอยูแ่ลว้ใหมี้ความ
เขม้แขง็ 
3.เพื่อใหป้ระชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการส่งเสริมอาชีพ 
4.เพ่ือเป็นการส่งเสริมความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของประชาชน 

ส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชนใน
เขตเทศบาลร้อยละ  80 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

50,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชน 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
80 

1.ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย 
2.ประชาชนมีงานท า
ไม่ไปท างานท่ีอ่ืน 
3.ประชาชนมีชีวติ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.5 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจดัตั้งกองทุน
เพื่อผูป้ระกอบการ 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจ 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน  

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.6 ด าเนินการ  สนับสนุน  และประสานการปฏิบัติเพือ่ป้องกนัและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลติ  การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการแกไ้ข
และป้องกนัปัญหายาเสพ
ติดจงัหวดันครราชสีมา  

-เพ่ือสนบัสนุนศูนย(์ศพส.จ.) 
-เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
-เพ่ือรองรับงบประมาณใน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

ประชาชนในเขตเทศบาล 60,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

60,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

60,000 
( เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรั้บ
ประโยชน์ 100% 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตระหนกัถึง
ความส าคญัในการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2  อุดหนุนการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอคงและ ศพส.อ าเภอ
คง 
 
 
 
 

เพื่อรณรงคใ์หเ้ด็กและ
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อสนบัสนุนอ าเภอคงในการ
ด าเนินงาน 

20,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 100% ของ
งบประมาณท่ี
สนบัสนุน 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดทุกประเภท 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.7 ด าเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพือ่ให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา  อุปสรรค  และความต้องการของประชาชนในพืน้ที ่

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม    

 4.8 ส่งเสริมและประกาศเกยีรติคุณผู้ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี  และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  รวมทั้งจัดสร้างหอเกยีรติ ( Hall of Fame) เพือ่ประกาศเกยีรติคุณ  ผู้มี
คุณูปการ  และสร้างช่ือเสียงให้แก่จังหวดันครราชสีมา 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพิม่สวสัดิการเพือ่พฒันาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการใหค้วามรู้   
อสม.และผูน้ าชุมชน 
 

เพื่อเพิ่มพนูความรู้
ความสามารถแก่แกนน า 
สาธารณสุข 
 

จดัอบรม ทศันศึกษาดู
งานแก่ อสม .และผูน้ า
ชุมชน 
 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเขา้อบรม
มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

อสม.และผูน้ าชุมชน
รับรู้บทบาท และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 
 
 
 

อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

ประชาชนไดรั้บการ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

ส าหรับสนบัสนุนการ
บริการดา้นสาธารณสุข
ทั้ง 5 ชุมชน 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรั้บ
สนบัสนุนการบริการ
ดา้นสาธารณสุขทั้ง 5 

ชุมชน 

ประชาชนไดรั้บ
บริการสะดวกยิง่ข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 
 
 
 
 

 

โครงการอุดหนุนระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
เทศบาลต าบลเมืองคง 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

ประชาชนมีสุขภาพดี
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพ
ท่ีดี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี  ทัว่ถึง  และทนั
เหตุการณ์โดยร่วมมือกบัโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคไขเ้ลือดออก 
 

1. เพื่อป้องกนัอนัตรายและ
หรือ 
ลดความรุนแรงจากโรค
ไขเ้ลือดออก   
2.เพื่อดูแลควบคุม
สภาพแวดลอ้มท่ีเส่ียงต่อ
การเป็นแหล่งก่อโรค 
 

รณรงคเ์ผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
โรคไขเ้ลือดออดแก่ประชาชน
ทัว่ไป  และแกนน าดา้นสุขภาพ 
 

80,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

80,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

80,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

ประชาชนเป็น
ไขเ้ลือดออก

ลดลง ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
และสามารถป้องกนั
ตนเองและ
ครอบครัวรวมถึง
ชุมชน  จากโรค
ไขเ้ลือดออก 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 
 
 
 
 

โครงการออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง  และมี
การออกก าลงักายท่ีต่อเน่ือง 
 
 
 

ประชาชนมีการออกก าลงักาย
ท่ีต่อเน่ือง 

36,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

36,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

36,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

ประชาชนมี
สุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี  ทัว่ถึง  และทนั
เหตุการณ์โดยร่วมมือกบัโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการอบรมเยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด 
 
 

เพื่อใหเ้ยาวชนไทยห่างไกล
จากยาเสพติด 
 

อบรมเยาวชนไทยใหรู้้จกั
โทษท่ีเกิดจากยาเสพติด 
 

200,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

200,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

200,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

100% 

เยาวชนไทยไม่ยุง่
เก่ียวกบัยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการอบรมการดูแล
สุขภาพเบ้ืองตน้ของ
ประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได ้

อบรมใหป้ระชาชนรู้จกั
การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเอง
ได ้เพ่ิมข้ึน ร้อย

ละ 80 

ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ได ้

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

5 โครงการรณรงคฉี์ด
วคัซีนสัตวเ์ล้ียง 
 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อจาก
สัตว ์
 

ร้อยละ 80  ของสัตวเ์ล้ียง
ไดรั้บการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
 

25,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

25,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

25,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ร้อยละ 80  ของ
สัตวเ์ล้ียงไดรั้บ
การฉีดวคัซีน 

ประชาชนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนขับา้ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี  ทัว่ถึง  และทนั
เหตุการณ์โดยร่วมมือกบัโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

6 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี (ช่องปาก,วดั
สายตา) 
 
 

เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชน
เห็นถึงความส าคญัของการ
เฝ้าระวงัสุขภาพ 
 

ประชาชนร้อยละ  70  เขา้
รับการตรวจสุขภาพ 

35,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

35,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

35,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีรับ

บริการ 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนตาม
ช่วงวยั 
 
 

เพื่อดูแลคุณภาพชีวติ
ประชาชนทุกช่วงวยั 
 

จดักิจกรรมส่งเสริมสุข
สุขภาพตามช่วงวยั 
 

60,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

60,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

60,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ประชาชนไดรั้บ
การดูแลสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

80 

ประชาชนไดรั้บการ
ดูแลเก่ียวกบัเร่ือง
สุขภาพท่ีเหมาะสม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการพฒันา
ศกัยภาพชมรมผูสู้งอาย ุ

เพื่อพฒันาความรู้และ
เสริมสร้างทกัษะการ
บริหารจดัการชมรม 

ชมรมผูสู้งอายเุทศบาล
ต าบลเมืองคง 

300,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

300,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

300,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ผูสู้งอายมีุ
ศกัยภาพเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 

ชมรมผูสู้งอายมีุ
กิจกรรมการ
ด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี  ทัว่ถึง  และทนั
เหตุการณ์โดยร่วมมือกบัโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

9 โครงการคน้หาคดักรอง
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดหวัใจ
ระยะเร่ิมแรก 
 

1. เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บ
การตรวจคดักรอง 
2. ผูท่ี้พบความผดิปกติไดรั้บ 
การตรวจรักษาท่ีต่อเน่ือง 
 

ประชากร  อาย ุ 40  ปีข้ึน
ไป 

25,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

25,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

25,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

ประชากร  อาย ุ 
40  ปีข้ึนไป 

ไดรั้บการตรวจ
คดักรอง 100% 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บ
การตรวจคดักรอง
สุขภาพและไดรั้บ
การรักษาต่อเน่ืองใน
รายท่ีพบความ
ผดิปกติ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการสุขภาพจิต
สดใสสุขภาพกาย
แขง็แรง 
 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการ
ดูแลสุขภาพทุกดา้น 
 

จดักิจกรรมคลินิกรับ
ปรึกษาปัญหาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีรับ

บริการ 

ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนไดรั้บการ
ดูแลแกไ้ข 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี  ทัว่ถึง  และทนั
เหตุการณ์โดยร่วมมือกบัโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

11 โครงการคดักรองกลุ่มเส่ียง
โรคมะเร็งปากมดลกู  และ
โรคมะเร็งเตา้นม 
 

เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บ
การตรวจคดักรองและ
ไดรั้บการรักษาในรายท่ีพบ
ปัญหา 
 

หญิงวยัเจริญพนัธ์ุอาย ุ 
15 ถึง55  ปี 
 

25,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

25,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

25,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ประชากร  อาย ุ 
15 ถึง 55  ปีไดรั้บ
การตรวจคดั
กรอง 100% 

1. หญิงวยัเจริญพนัธ์ุ
สามารถตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองได ้
2. กลุ่มท่ีพบความผิดปกติ
ไดรั้บการดูแลรักษาท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมต่อเน่ือง
ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการอาหารปลอดภยั
ในตลาดสดน่าซ้ือ 
 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความรู้
ในการเลือกซ้ือและบริโภค
อาหารท่ีสะอาดและ
ปลอดภยั 
 

ตลาดสดเทศบาลอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานระดบัดี
อยา่งต่อเน่ือง มีการ
ทดสอบสารปนเป้ือนใน
อาหารทุก    4  เดือน 

40,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

40,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

40,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดรั้บ
ประทานอาหารท่ี

สะอาดและ
ปลอดภยั 

ตลาดสดเทศบาลเป็น
ตลาดน่าซ้ือประชาชนได้
บริโภคอาหารสะอาด ฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

13 
 
 

โครงการปรับปรุง
โครงสร้างตลาดสดเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

เพ่ือเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างตลาดสด เช่น 
หลงัคา  และโครงสร้างดา้น
อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

ปรับปรุงโครงสร้าง
ตลาดสด เช่น หลงัคา  
และโครงสร้างดา้นอ่ืนๆ
ตามความเหมาะสม 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบาย 

ตลาดสดเทศบาลต าบล
เมืองคงไดรั้บการ
ปรับปรุงมาตราฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี  ทัว่ถึง  และทนั
เหตุการณ์โดยร่วมมือกบัโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

14 
 
 
 

โครงการสุขภาพฟันดี เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กช่วงวยั
เรียนใส่ใจดา้นสุขภาพฟัน
มากข้ึน 

อบรมใหค้วามรู้แก่เด็กท่ี
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลเมืองคง 

15,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

15,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ร้อยละ 80 ของ
เด็กช่วงวยัเรียนมี
สุขภาพเหงือก
และฟันท่ีดี 

เด็กนกัเรียนไดรู้้จกั
ป้องกนัและรักษา
สุขภาพฟันไดดี้ข้ึน 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

15 
 
 
 

ค่าใชจ่้ายในการตอบ
แทนแพทย ์

ประชาชนไดรั้บการ
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

ส าหรับค่าตอบแทน บุคล
กรท่ีใหก้ารช่วยเหลืองาน
ดา้นสาธารณสุขของ
เทศบาล 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 
 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 
 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 
 

ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์ 
 ร้อยละ 80 

ประชาชนไดรั้บ
บริการสะดวกยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี  ทัว่ถึง  และทนั
เหตุการณ์โดยร่วมมือกบัโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

16.  โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง
โรคเอดส์ส าหรับเยาวชน 

เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่
เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รับการ

อบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองคงไดรั้บ
ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 
 

17. โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูดู้แลเด็กและผูป้กครอง
ในการดูแลเด็กปฐมวยั 
 

เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่
เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

ผูดู้แลเด็กและผูป้กครอง
ในการดูแลเด็กปฐมวยั 

9,180 
(เงิน

อุดหนุน) 

9,180 
(เงิน

อุดหนุน) 

9,180 
(เงิน

อุดหนุน) 

ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ขา้รับการ

อบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ผูดู้แลเด็กและ
ผูป้กครองในการดูแล
เด็กปฐมวยั 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

18. โครงการมหกรรมสร้าง
สุขภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
และมีการออกก าลงักายท่ี
ต่อเน่ือง 
 

ประชาชนมีการออกก าลงั
กายท่ีต่อเน่ือง 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมี
สุขภาพดี

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
80 

ประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี  ทัว่ถึง  และทนั
เหตุการณ์โดยร่วมมือกบัโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้งเคร่ืองออก
ก าลงักายกลางแจง้ 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดอ้อกก าลงั
กายอยา่งสม ่าเสมอ 

จดัหาและติดตั้งเคร่ืองออกก าลงั
กายกลางแจง้ 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมี
สุขภาพดี

เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

20 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออก
ก าลงักาย  fitness 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดอ้อกก าลงั
กายเพ่ือสุขภาพ 

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลงักาย 500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดี

เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 80 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพท่ี
แขง็แรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

21 อุดหนุนกิจกรรมเหล่า
กาชาด 

เพ่ือประโยชนใ์นกิจกรรมของ
เหล่ากาชาด 

อุดหนุนการจดักิจกรรมเหล่า
กาชาดจงัหวดัและอ าเภอ 

40,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

40,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

40,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100% ของ
งบประมาณท่ี
สนบัสนุน 

เหล่ากาชาดไดรั้บการ
อุดหนุนจากเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

22 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิว
ตลาดสดดา้นทิศตะวนัตก 
พร้อมวางท่อระบายน ้า 

เพ่ือบริการผูป้ระกอบการและผู ้
อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงพ้ืนผิวตลาดสด  
ทต.เมืองคง พร้อมวางท่อระบายน ้า 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์ 

ผูป้ระกอบการและผู ้
อุปโภคบริโภคไดรั้บ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้มีการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลงักาย การป้องกนั การใช้
ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านการสาธารณสุขตามข้ันตอน และวธีิการทางการแพทย์ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการใหบ้ริการดา้นการ
รักษาพยาบาลท่ีศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขชุมชน ศูนยแ์พทย์
ชุมชน  เทศบาลต าบลเมืองคง 
 

เพ่ือมีสถานท่ีบริการ
รักษาพยาบาลประชาชน
ใกลแ้ละสะดวกยิ่งข้ึน 

จดัใหบ้ริการดา้นการ
รักษาพยาบาลท่ีศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขชุมชน  เทศบาล
ต าบลเมืองคง 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ประชาชนเขา้ถึง
บริการเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 70 

ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรั้บการรักษา
และปฐมพยาบาล
สะดวกยิ่งข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้น
สุขาภิบาลดา้นอาหารใหก้บั
พ่อคา้แม่คา้ในตลาดสด
เทศบาลต าบลเมืองคง 
 

เพ่ือใหพ้่อคา้แม่คา้ในตลาด
สดเทศบาลต าบลเมืองคงมี
ความรู้ดา้นสุขาภิบาลดา้น
อาหาร 

จดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้
ดา้นสุขาภิบาลดา้นอาหาร
ใหก้บัพ่อคา้แม่คา้ในตลาด
สดเทศบาลต าบลเมืองคง 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ร้อยละ 80 ของผู ้
เขา้รับการอบรมมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน 

พ่อคา้แม่คา้ในตลาดสด
เทศบาลต าบลเมืองคงมี
ความรู้ดา้นสุขาภิบาล
ดา้นอาหาร 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

3 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์
เทศบาลต าบลเมืองคง 
 
 

เพ่ือใหโ้รงฆ่าสตัวมี์
มาตราฐานและมีความป
ลอยภยัต่อผูบ้ริโภค 

ปรับปรุงมาตรฐานโรงฆ่า
สตัว ์

2,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - โรงฆ่าสตัวมี์
มาตราฐาน 

โรงฆ่าสตัวมี์มาตราฐาน
และมีความปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข    

 5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้มีการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลงักาย การป้องกนั การใช้
ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านการสาธารณสุขตามข้ันตอน และวธีิการทางการแพทย์ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ทางการแพทย ์

เพ่ือใหบ้ริการรักษาพยาบาล
แก่ประชาชนท่ีศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขเทศบาลต าบล
เมืองคง 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลไดรั้บ
การรักษาและปฐมพยาบาล
สะดวกยิง่ข้ึน 

50,000
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ประชาชนไดรั้บ
บริการ

สะดวกสบายข้ึน 
ร้อยละ 70 

ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในระบบการ
บริการท่ีศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการปรับปรุงบ่อทิ้ง
ขยะบา้นโนนพิมาน 
 

เพ่ือปรับปรุงบ่อท้ิงขยะบา้น
โนนพิมาน 

ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะบา้นโนน
พิมาน 

2,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - มีสถานท่ี
รองรับขยะ
เพียงพอ 

มีสถานท่ีรองรับขยะ
เพียงพอและไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
บริเวณใกลเ้คียง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

6 โครงการติดตั้งประตูเหลก็
พร้อมตาข่ายปิดลอ้มตลาด
ชั้น 2 เทศบาลต าบลเมืองคง 

เพ่ือติดตั้งประตูเหลก็พร้อม
ตาข่ายปิดลอ้มตลาดชั้น 2 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

ติดตั้งประตูเหลก็พร้อมตาข่ายปิด
ลอ้มตลาดชั้น 2 เทศบาลต าบล
เมืองคง 

200,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 แห่ง ติดตั้งประตูเหลก็พร้อมตา
ข่ายปิดลอ้มตลาดชั้น 2 
เทศบาลต าบลเมืองคง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

7 โครงการขยายลานจอดรถ
โรงฆ่าสตัวพ์ร้อมลอ้มร้ัว 

เพ่ือขยายลานจอดรถโรงฆ่า
สตัวพ์ร้อมลอ้มร้ัว 

ขยายลานจอดรถโรงฆ่าสตัว์
พร้อมลอ้มร้ัว 

1,500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ประชาชนท่ีใช้
บริการไดรั้บ
ประโยชน์ 

มีลานจอดรถส าหรับ
บริการประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวติพืน้ฐาน  ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวติอย่าง
พอเพยีง  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น ้าบริเวณโรงฆ่าสัตว์ 
 
 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน ้าเป็นไปดว้ยความ
สะดวก 

ก่อสร้างท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 
0.60 เมตร  ยาว  120 เมตร  
พร้อมบ่อพกั  จ  านวน  13  
บ่อ 
 
 

450,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1  แห่ง การระบายน ้ามีความ
คล่องตวั 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น ้าถนนมีมัง่คัง่ 
 
 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงั  
การระบายน ้าเป็นไปดว้ย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

วางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร  
จ านวน  60  ท่อน  พร้อม
บ่อพกัจ านวน  10  บ่อ 
 
 
 

260,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1  แห่ง การระบายน ้ามีความ
คล่องตวั 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวติพืน้ฐาน  ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวติอย่าง
พอเพยีง  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงพื้น 
คอนกรีตรอบส านกังาน
เทศบาลต าบลเมืองคง 
 

เพื่อปรับปรุงพื้นคอนกรีต
รอบส านกังานเทศบาลต าบล
เมืองคง 
 

คอนกรีตรอบส านกังาน
เทศบาลต าบลเมืองคง 

400,000
(เงิน

อุดหนุน) 

400,000
(เงิน

อุดหนุน) 

400,000
(เงิน

อุดหนุน) 

ภูมิทศัน์รอล
ส านกังาน

เทศบาลสวยงาม
ข้ึน 

เทคอนกรีตรอบ
ส านกังานเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

กองช่าง 

4  โครงการวางท่อระบาย
น ้าบริเวณหนา้บา้น นาง
สมใจ ไตรคุม้พนัธ์ 

เพื่อการระบายน ้าในบริเวณ
พื้นท่ีและน ้าใชใ้นครัวเรือน 

 
 

ก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 15.00 ม. 

10,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 
 
 
 
 
 

- - 1  แห่ง บริเวณดงักล่าวไม่มี
น ้าท่วมขงั 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวติพืน้ฐาน  ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวติอย่าง
พอเพยีง  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างขยายท่อ
ระบายน ้า  หนา้โรงเรียน
เมืองคง-สามแยกโรงเรียน
อนุบาลมีมัง่คัง่ 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขงั ระบายน ้าไปดว้ยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
คสล. Ø 0.60 เมตร ยาว 
250.00 ม. 

- 1,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- 1 แห่ง บรรเทาความเดือดร้อน
จากน ้าท่วมขงั 
 
 
 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างบ่อ
บ าบดัน ้าเสียโรงฆ่าสัตว ์

-เพื่อใหมี้การดกัไขมนั
และส่ิงปฏิกลูจากโรงฆ่า
สัตวก่์อนระบายลงสู่ราง
ระบายน ้าสาธารณะ 
 

มีบ่อบ าบดัน ้าเสียท่ีโรงฆ่า
สัตว ์

200,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 แห่ง ส่ิงแวดลอ้มบริเวณโรง
ฆ่าสัตวดี์ข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

7 โครงการตดัท่อลอดถนน
เทศบาล 5 หนา้บา้นนาย
ประเสริฐ 

เพื่อการระบายน ้าใหมี้
ความสะดวกมากข้ึน 

ขดุเจาะวางท่อระบายน ้า
ขนาด Ø 0.60 เมตร 

50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- - 1 สาย ลดปัญหาน ้าท่วมผวิ
จราจร 

กองช่าง 
 

         

136 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวติพืน้ฐาน  ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวติอย่างพอเพยีง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

8 โครงการตดัถนนวางท่อ
ระบายน ้ า  คสล.  บริเวณถนน
มีมัง่คัง่  ม.  11 

เพ่ือการระบายน ้ าใหมี้ความ
สะดวกมากข้ึน 

-ตดัถนนวางท่อระบายน ้ า  
ค.ส.ล. Ø 0.06 เมตร จ านวน 
50 เมตร ก่อสร้างบ่อพกั  
ค.ส.ล.จ านวน 5 บ่อ 

170,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- - 1 สาย ลดปัญหาน ้ าท่วมขงัและ
การระบายน ้ าดีข้ึน 
 

กองช่าง 
 

9 โครงการตดัถนนวางท่อ ค.
ส.ล. บริเวณถนนคงคนครพิ
ทกัษ ์ช่วงหนา้วดัตะคร้อ 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน ้ าเป็นไปดว้ยความ
สะดวก 

ตดัถนนวางท่อระบายน ้ า   
ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร  จ านวน  
195 เมตร  ก่อสร้างบ่อพกั  
ค.ส.ล.  จ านวน 21  บ่อ พร้อม
เทพ้ืน ค.ส.ล.  หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 2 ม. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 
15.50 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กวา่ 31 ตร.ม. 

1,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
 

10 โครงการตดัถนนวางท่อ ค.
ส.ล. บริเวณขา้งบา้นเอ้ืออาทร 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน ้ าเป็นไปดว้ยความ
สะดวก 

ตดัถนนวางท่อระบายน ้ า   
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร  จ านวน  
50 เมตร  ก่อสร้างบ่อพกั  
ค.ส.ล.  จ านวน  4  บ่อ 

92,765 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวติพืน้ฐาน  ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวติอย่าง
พอเพยีง  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

11 โครงการตดัถนนวางท่อ  
ค.ส.ล. บริเวณถนน
เทศบาล 2 ซอย  2 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขงั ระบายน ้าไปดว้ยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

-ตดัถนนวางท่อระบายน ้า  
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 100 เมตร 
ก่อสร้างบ่อพกั  
ค.ส.ล.จ านวน 10 บ่อ 

350,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย เกิดความสะดวก,
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
 

กองช่าง 
 

12 โครงการตดัถนนวางท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล.  บริเวณ
ตลาดสดเทศบาล 
 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน ้าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก 
 

ตดัถนนวางท่อระบายน ้า   
ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร  
จ านวน  55 เมตร  
ก่อสร้างบ่อพกั  
ค.ส.ล.  จ านวน  7  บ่อ 

198,200 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- - 1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 

13 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน ้าถนนสันติสุข 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน ้าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

ปรับปรุงท่อระบายน ้า
ถนนสันติสุข 

1,500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- - การระบายน ้ามี
ความคล่องตวั
ข้ึน ร้อยละ 60 

การระบายน ้ามีความ
คล่องตวั 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวติพืน้ฐาน  ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวติอย่าง
พอเพยีง  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างบลอ็ก 
คอลเวร์ิดล าหว้ยกดุรังพร้อม
ก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสีย
บริเวณล าหว้ยกดุรังและ
บริเวณท่ีดินการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สถานีรถไฟ
เมืองคง) 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน ้ าเป็นไปดว้ยความ
สะดวก 

 แบ่งออกเป็น 4 ช่วง 
1.ตลาดข้ีนาก – หลงัป้อมยามต ารวจ 
2.หลงัป้อมยามต ารวจ – หลงั
บา้นเลขท่ี 189/1 หมู่ท่ี 8 
3.หลงับา้นเลขท่ี 189/1 หมู่ท่ี 8 – หลงั
บา้นเลขท่ี 92 ม. 7 
4.หลงับา้นเลขท่ี 92 ม. 7 -สะพาน
เพช็รรัตน์ 

- 40,000,00
0 

(เงิน
อุดหนุน) 

- 1 แห่ง การระบายน ้ามีความ
คล่องตวั 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
และลานจอดรถบริเวณ
ส านกังาน ทต.เมืองคง 

เพ่ือก่อสร้างโรงจอดรถ
บริเวณส านกังาน ทต.เมืองคง 
 

มีโรงจอดรถบริเวณส านกังาน ทต.
เมืองคง 

1,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 แห่ง บริการประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

16 โครงการตดัถนนวางท่อ
ระบายน ้ า ค.ส.ล. บริเวณถนน
เทศบาล 5 ช่วงบา้นเลขท่ี 41   
ชุมชนคงสามคัคี 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน ้ าเป็นไปดว้ยความ
สะดวก 

ตดัถนนวางท่อระบายน ้ า   
ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร  จ านวน  11 
เมตร  ก่อสร้างบ่อพกั  
ค.ส.ล.  จ านวน  2  บ่อ 

47,360 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย การระบายน ้ ามีความ
คล่องตวั 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวติพืน้ฐาน  ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวติอย่างพอเพยีง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างสถาน 
ธนานุบาล 

เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ทาง
เทศบาลและเพื่อบริการ
ประชาชน 

มีสถานธนานุบาลจ านวน 1 
แห่งภายในเขตเทศบาล 

- 5,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- 1 แห่ง เทศบาลมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างสะพานขา้มล า
หว้ยกุดรังบริเวณชุมชนคง
สามคัคี 

เพื่อบริการประชาชน มีสะพานขา้มล าหว้ยกดุรัง
จ านวน 1 แห่งบริเวณชุมชน
คงสามคัคี 

- 10,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- 1 สาย ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างอาคารพสัดุ
พร้อมร้ัวบริเวณบ่อทิ้งขยะบา้น
โนนมะเกลือ 

เพ่ือเก็บพสัดุของเทศบาล มีอาคารเก็บพสัดุ จ านวน 1 
แห่ง พร้อมร้ัว 

- 3,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

- 1 แห่ง เทศบาลมีสถานท่ี
จดัเก็บพสัดุ ครุภณัฑ ์

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงคบ์ริเวณถนน
ลูกเสือชาวบา้น 

เพื่อบริการประชาชน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
จ านวน 1  แห่ง 

300,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

กองช่าง 

21 โครงการวางท่อระบายน ้า  
ค.ส.ล.ถนนสันติสุขซอย 1  

เพ่ือระบายน ้ าไดส้ะดวก วางท่อระบายน ้ า 
ค.ส.ล.ถนนสนัติสุขซอย 1 

500,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1 สาย เพ่ือระบายน ้ าไดส้ะดวก
การจราจรไม่ติดขดั 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงถมล าหว้ย  เท
คอนกรีต ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล.บริเวณล า
คลองหลงัส านกังานเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

เพื่อการคมนาคมสะดวกและ
ระบายน ้ าไดส้ะดวก 

ปรับปรุงถมล าหว้ย  เทคอนกรีต 
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน ้า 
ค.ส.ล.บริเวณล าคลองหลงั
ส านกังานเทศบาลต าบลเมืองคง 

1,400,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1 แห่ง เพื่อการคมนาคม
สะดวกและระบายน ้ า
ไดส้ะดวกการจราจรไม่
ติดขดั 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัว่ถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่ว และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด ารงชีวติของประชาชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณ
ถนนเทศบาล 1 

1.เพ่ือใหเ้ป็นถนนท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน 
2.เพ่ือความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต หนา 0.03 กวา้ง
เฉล่ีย 14 ม. ยาวประมาณ 336 
ม. หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไม่นอ้ย
กวา่ 4,676 ตร.ม. พร้อมตีเสน้
เคร่ืองหมายจราจร 

1,900,000
(เงิน

อุดหนุน) 

-  1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัในการคมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณหนา้โรงเรียน
อนุบาลพร้อมวางท่อระบาย
น ้า 

- ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน ้า 

-ปรับผิวพ้ืนท่ีทั้งหมดพร้อมขดุ
วางท่อระบายน ้า  

2,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัในการคมนาคม
และการระบายน ้าไดดี้ข้ึน 

กองช่าง 
 
 

 
3 โครงการซ่อมแซมถนน ค.

ส.ล. สายหนองสรวง - โนน
ตะโก 

1.เพ่ือใหเ้ป็นถนนท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน 
2.เพ่ือความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ร้ือถอนถนน ค.ส.ล.  และ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 
เมตร กวา้ง 3 เมตร ยาว 35 
เมตร  หรือพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.  ไม่
นอ้ยกวา่  105  ตารางเมตร 

99,670 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัในการคมนาคม 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพืน้ที่อืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการด ารงชีวติของประชาชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต ถนน
เทศบาล 2 บริเวณถนนรอบ
ศูนยร์าชการ 

1.เพื่อใหเ้ป็นถนนท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตหนา 0.03 กวา้ง
เฉล่ีย 7.9 ม. ยาวประมาณ 
1,357 ม. หรือพ้ืนท่ีปรับปรุง
ไม่นอ้ยกวา่ 3,633 ตร.ม. 
พร้อมตีเสน้เคร่ืองหมาย
จราจร 

1,150,600 
(เงิน

อุดหนุน) 

-  1 สาย -ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณ
ถนนสระลอยกระทงไปทาง
วดัตะคร้อ 

-เพื่อใหเ้ป็นถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตหนา 0.03 กวา้ง
เฉล่ีย 7 ม. ยาวประมาณ 408 
ม. หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไม่นอ้ย
กวา่ 2,838 ตร.ม. พร้อมตีเสน้
เคร่ืองหมายจราจร 

1,200,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย -ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
 
 

 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนซอยหลงัวดั (ทางรถไฟ-
สามแยกบา้นช่างไฟเทศบาล) 

-เพื่อใหเ้ป็นถนนท่ีได้
มาตรฐาน และเพื่อความ
ปลอดภยัในการคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย
หลงัวดั (ทางรถไฟ-สามแยก
บา้นช่างไฟเทศบาล) 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย -ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความปลอดภยั 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัว่ถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่ว และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด ารงชีวติของประชาชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  
บริเวณถนนหนา้ท่ีวา่
การอ าเภอคงถึงสุดเขต
เทศบาลไปทางวดัป่า  
 

1.เพื่อใหเ้ป็นถนนท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตหนา 0.03 กวา้ง
เฉล่ีย 11 ม. ยาวประมาณ 
210 ม. หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไม่นอ้ยกวา่ 2,272 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมาย
จราจร 

1,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

 

8 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  
บริเวณถนนเทศบาล 3 
ถึงสุดเขตเทศบาล 

1.เพื่อใหเ้ป็นถนนท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตหนา 0.03 กวา้ง
เฉล่ีย 11 ม. ยาวประมาณ 
280 ม. หรือพื้นท่ีปรับปรุง
ไม่นอ้ยกวา่ 3,096 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมาย
จราจร 

952,100 
(เงิน

อุดหนุน) 

 - 1 สาย ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัว่ถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่ว และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด ารงชีวติของประชาชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต  บริเวณ
ถนนเทศบาล 5ช่วงหนา้
สถานีรถไฟเมืองคง ถึงสุด
เขตเทศบาล 

1.เพ่ือใหเ้ป็นถนนท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน 
2.เพ่ือความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตหนา 0.04 กวา้ง
เฉล่ีย 8 ม. ยาวประมาณ 440 
ม. หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไม่นอ้ย
กวา่ 5,500 ตร.ม. พร้อมตีเสน้
เคร่ืองหมายจราจร 

1,637,900 
(เงิน

อุดหนุน) 

-  1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

10 โครงการร้ือถนนลาดยาง
และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  

เพ่ืออ านวยใหก้ารจราจรเกิด
ความสะดวกปลอดภยัมากข้ึน 

ร้ือถนนลาดยางและก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 กวา้ง
เฉล่ีย 11 ม. ยาวประมาณ 150 
ม. หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
1,812 ตร.ม. 

2,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

-  1 สาย เกิดความสะดวก
ปลอดภยัในชีวิต 
ทรัพยสิ์น ของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

11 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
หนองสรวง-โนนตะโก ช่วง
บลอ๊กคอนเวิร์ด 

เพ่ืออ านวยใหก้ารจราจรเกิด
ความสะดวกปลอดภยัมากข้ึน 

ซ่อมแซมถนนสายหนอง
สรวง-โนนตะโก ช่วงบลอ๊ก
คอนเวิร์ด หมู่ท่ี 11 ชุมชนคง
สามคัคี 

91,475 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย เกิดความสะดวก
ปลอดภยัในชีวิต  และ
ทรัพยสิ์น ของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัว่ถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่ว และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด ารงชีวติของประชาชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต  บริเวณถนคงคนครพิ
ทกัษช่์วงแยกซอย7ถึงสุดเขต
เทศบาลไปทางวดัป่า 

1. เพ่ือปรับปรุงผวิจราจรใหม่ 
แทนผวิจราจรเดิมท่ีมีสภาพ
ไม่ราบเรียบและช ารุดเสียหาย
ใหมี้ผวิจราจรใหม่ท่ีราบเรียบ
สะดวก 2. เพื่อลดอุบติัเหตุ
และเพ่ิมอายกุารใชง้านของ
ยวดยาน 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตหนา 0.04 กวา้งเฉล่ีย 
12 ม. ยาวประมาณ 486 ม. หรือ
พ้ืนท่ีปรับปรุงไม่นอ้ยกวา่ 5,775 
ตร.ม. พร้อมตีเสน้เคร่ืองหมาย
จราจร 

1,703,200 
(เงิน

อุดหนุน) 

-  1 สาย เกิดความสะดวก
ปลอดภยัในชีวติ  และ
ทรัพยสิ์น ของ
ประชาชน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
 ค.ส.ล. สายเทศบาล 5 ซอย  1 
 

1.เพื่อใหเ้ป็นถนนท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 
เมตร กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว  23.00 
เมตร  ถนนกวา้ง 4.65 เมตร  ยาว  
23 เมตร หรือ พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่นอ้ย
กวา่ 175.95 ตารางเมตร 

71,780 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีตสายถนนลูกเสือ
ชาวบา้นช่วงหนา้บา้นประธานสภา
ฯเช่ือมถนนเทศบาล 1 

1. เพ่ือปรับปรุงผวิจราจรใหม่ 
แทนผวิจราจรเดิมท่ีมีสภาพ
ไม่ราบเรียบและช ารุดเสียหาย
ใหมี้ผวิจราจรใหม่ท่ีราบเรียบ
สะดวก  

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต หนา 0.04 กวา้งเฉล่ีย 
10 ม. ยาวประมาณ 277 ม. หรือ
พ้ืนท่ีปรับปรุงไม่นอ้ยกวา่ 2,575 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร 

765,800  
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัต่อการ
สญัจรไปมาส าหรับ
ผูใ้ชย้วดยานพาหนะ 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัว่ถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลติทางการเกษตร 
แหล่งท่องเทีย่ว และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด ารงชีวติของประชาชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต  ถนนคงคนครพิ
ทกัษช่์วงแยกหลงัศาลเจา้ถึงสุดเขต 
(ซอย 3) 

1. เพ่ือปรับปรุงผวิจราจร
ใหม่ แทนผวิจราจรเดิมท่ีมี
สภาพไม่ราบเรียบและช ารุด
เสียหายใหมี้ผวิจราจรใหม่ท่ี
ราบเรียบสะดวก 2. เพ่ือลด
อุบติัเหต ุ

ปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตหนา 0.04 กวา้งเฉล่ีย 12 
ม. ยาวประมาณ 486 ม. หรือพ้ืนท่ี
ปรับปรุงไม่นอ้ยกวา่ 5,775 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร 

1,033,600 
(เงิน

อุดหนุน) 

 - 1 สาย ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 
 

16 โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณโรง
ฆ่าสตัว ์

เพื่อการคมนาคมเป็นไป
ดว้ยความสะดวก 

ซ่อมแซมถนนบริเวณโรงฆ่าสตัว ์ 80,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1 สาย เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างบา้นพกัราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน 

เพ่ือขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
มีบา้นพกั 

ก่อสร้างบา้นพกัราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- 3,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- 1 แห่ง ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินมีบา้นพกั
ราชการ 

กองช่าง 

18 โครงการทาสีส านกังานเทศบาล
และหอประชุมตระกลูสุข 

เพื่อทาสีส านกังานเทศบาล
และหอประชุมตระกลูสุข 

ทาสีส านกังานเทศบาลและ
หอประชุมตระกลูสุข 

250,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ส านกังาน
เทศบาลสวยงาม

ข้ึน 

ทาสีส านกังานเทศบาล
และหอประชุมตระกลู
สุข 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างทางลาดและท่ี
จอดรถส าหรับผูพ้ิการ 

เพื่อบริการผูพ้ิการ ก่อสร้างทางลาดและท่ีจอดรถ
ส าหรับผูพ้ิการ 

188,120 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ผูพ้ิการมีความ
สะดวกสบาย

เพ่ิมข้ึน 

เพื่อบริการผูพ้ิการท่ีมา
รับบริการ 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.3 ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ เพือ่สนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทีม่ีความช านาญใน
การก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการสาธารณูปโภค 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 
 
 

 โครงการขยายเขตน ้าประปา
ในชุมชน 

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลท่ียงัไม่มี
น ้าประปาใชไ้ดมี้  
น ้าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตน ้าประปาในชุมชน - 250,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- ประชาชนมี
น ้าประปาเพ่ือ
อุปโภคอยา่ง
พอเพียง 

ประชาชนไดมี้
น ้าประปาเพื่อ
อุปโภค 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง  เพื่อไวส้ าหรับติดตั้งไฟ
ส่องสวา่งในพื้นท่ี  ท่ีมี
ไฟฟ้าไม่ทัว่ถึง 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าในพื้นท่ี  ท่ีมี
ไฟฟ้าไม่ทัว่ถึง 

200,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

200,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

200,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ประชาชนมีไฟ
ส่องสวา่งทัว่ถึง

ทุกชุมชน 

เพื่อมีไฟส่องสวา่ง
ทัว่ถึงทุกชุมชน 

กองช่าง 

3 โครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าบริเวณถนนตระกลูสุข 

เพื่อบริการประชาชน ประชาชนไดรั้บประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- 
 
 
\ 
 
 
 

- ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน ์
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์ 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน    

 6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  เพือ่แก้ไขปัญหาการจราจร  ความปลอดภัยและความเป็นระบบใน
การให้บริการแก่ประชาชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี และกฬีา    

 7.1 พฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกจิกรรมด้านศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและประเพณขีองชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพือ่การอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง  
ประจ าปี 

1. เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนั
ดีงามของทอ้งถ่ิน 
2. เพื่อจดักิจกรรมให้
ประชาชน 

1. จดักิจกรรมการประกวด
ขบวนกระทงของชุมชน 
2. จดักิจกรรมการประกวดนาง
นพมาศประจ าปี 
3. จดักิจกรรมใหป้ระชาชน
อนุรักษป์ระเพณี 

150,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

150,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

150,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนไดจ้รรโลง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี
อนัดีงามของไทย 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดังานวนัข้ึน
ปีใหม่ 

1. เพื่อจดักิจกรรมท าบุญตกั
บาตรเน่ืองในวนัปีใหม่ 
2. เพื่ออนุรักษป์ระเพณีอนัดี
งามไวใ้หเ้ยาวชนรุ่นหลงั 
 

1. จดักิจกรรมท าบุญตกับาตร
ในวนัท่ี 1 ม.ค. ของทุกปี 
2. ผูบ้ริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาลพนกังาน,ลูกจา้ง,
พนกังานจา้งและประชาชน  
ไดท้  าบุญตกับาตร 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 1. ผูบ้ริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล  พนกังาน,
ลูกจา้งพนกังานจา้งและ
ประชาชนไดท้ าบุญตกั
บาตร   
2. ไดร่้วมอนุรักษ์
วฒันธรรมอนัดีงามของ
ไทย 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี และกฬีา    

 7.1 พฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกจิกรรมด้านศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและประเพณขีองชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพือ่การอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการงานวนั
สงกรานตป์ระจ าปี 

1. เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย 
2. เพื่อเฉลิมฉลองวนัข้ึนปีใหม่ 
3. เพื่อใหป้ระชาชนไดส้รงน ้า
พระ รดน ้าผูสู้งอายเุน่ืองในวนั
ผูสู้งอายแุละวนัครอบครัวและ
ไดส้นุกสนานร่ืนเริง 

1. จดัประกวดนางสงกรานต ์
2. จดัพิธีรดน ้าผูสู้งอาย/ุสรง
น ้าพระ 
3. จดัประกวดขบวนแห่นาง
สงกรานตป์ระชาชนเขา้
ร่วมงาน  1,000  คน 

200,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

200,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

200,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 1. ประชาชนไดร่้วมงาน
ประเพณีสงกรานตอ์ยา่ง
มีความสุข 
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเกิดความรัก
เคารพศรัทธา บิดา
มารดา ปู่ ยา่  ตายาย 
 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจดังานทา้ว
สุรนารี 

1. เพื่อแสดงความเคารพศรัทธา
แด่ทา้วสุรนารี 
2. เพื่อร าลึกถึงวรีกรรมของ     
ทา้วสุรนารี 
3. เพื่อถือปฏิบติัเป็นประเพณี
อนัดีงามของชาวโคราช 

1. จดังานร าลึกวรีกรรมของ
ทา้วสุรนารี เพื่อรับรอง
ประชาชนท่ีมีความศรัทธา
จ านวน 500 คน 

5,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

5,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

5,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ปีละ 1 คร้ัง 1. ประชาชนชาวอ าเภอคง
ไดร่้วมแสดงความเคารพ
ศรัทธาและร าลึกถึง
บุญคุณของทา้วสุรนารี 
2. ประชาชนท่ีตอ้งการ
แสดงความเคารพทา้วสุร
นารีสามารถเขา้ร่วมงาน
ได ้

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที่ยว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณี  และกฬีา   

 7.1 พฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกจิกรรมด้านศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพือ่การอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กจิกรรมการท่องเที่ยว 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5 โครงการจดังานแห่เทียน
พรรษา ประจ าปี 

1. เพื่อจรรโลงไวซ่ึ้งวนัส าคญัทาง
ศาสนา 
2. เพ่ือส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทาง
ศาสนาตามความเช่ือของทางศาสนา 

จดังานวนัส าคญัทางศาสนาวนั
อาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา
ประชาชนเขา้ร่วมงาน 1,000 
คน 

150,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

150,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

150,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 1. ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น 
และประชาชนทุก
หมู่บา้นและทุกชุมชน
เขา้ร่วมงาน 
2. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดถื้อ
ปฏิบติัตามประเพณี
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจดังานวนัส าคญั
ทางศาสนา 

1. เพื่อเชิญชวนใหป้ระชาชนไดท้ าบุญ
ตกับาตร , เวยีนเทียนในวนัส าคญัทาง
ศาสนา อาทิเช่นวนัมาฆบูชา , วนัวิ
สาขบูชา , วนัอาสาฬหบูชา  ร่วมถึง
กิจกรรมการท าบุญต่าง ๆ 
2. เพื่อเป็นการจรรโลงพระพทุธศาสนา 

จดักิจกรรมท าบุญตกับาตร  
เวยีนเทียน ในวนัส าคญัทาง
ศาสนา  ร่วมถึงกิจกรรมการ
ท าบุญต่าง ๆ 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี  

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท าบุญ
ตกับาตรเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดท้ าบุญ
ตกับาตรเป็นศิริมงคล
ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

กอง
การศึกษา 

7 
 
 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการขดัเกลา
จิตใจและน าหลกัธรรมค าสอนไปใชใ้น
การด าเนินชีวติได ้

นิมนตพ์ระอาจารยผ์ูมี้ความรู้
ความสามารถแสดงธรรมเพื่อ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
คุณธรรม  จริยธรรม 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนไดรั้บการ
ขดัเกลาจิตใจและน า
หลกัธรรมค าสอนไป
ใชใ้นการด าเนินชีวติ 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี และกฬีา    

 7.2 พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วเดิม  สร้างแหล่งท่องเทีย่วใหม่  รวมทั้งกจิกรรมด้านการท่องเทีย่ว  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ และสร้าง
รายได้จากการท่องเทีย่วของจังหวดันครราชสีมาเพิม่ขึน้  โดยร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดั  หน่วยงานและส่วนราชการ  ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี และกฬีา    

 7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกจิท่องเทีย่วและสร้างเครือข่าย  เพือ่พฒันาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกจิพฒันาคุณภาพ
สินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี และกฬีา    

 7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมลานกฬีาชุมชนและจัดการแข่งขันกฬีาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวดั  เพือ่ให้เยาวชน  นักเรียน  
นักศึกษา  เกดิ ความสนใจและมีแรงจูงใจในกจิกรรมกฬีา  รวมถึงการสร้างความเป็นเลศิทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนุนการ
แข่งขนักีฬาเทศบาล
สัมพนัธ์ ประจ าปี   

1. เพื่อใหค้ณะผูบ้ริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาล,พนกังาน, ลูกจา้ง,
พนกังานจา้ง,ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชน  ไดอ้อกก าลงักาย 
2. เพื่อใหค้ณะผูบ้ริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาล,พนกังาน, ลูกจา้ง,
พนกังานจา้ง,ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชน  มีสุขภาพแขง็แรง 
3. เพื่อใหค้ณะผูบ้ริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาล,พนกังาน, ลูกจา้ง,
พนกังานจา้ง,ผูน้ าชุมชนเกิดความ
รัก  ความสามคัคี 
4. เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลเมืองคงได้
ร่วมกิจกรรมกบัเทศบาลอ่ืน ๆ 

 คณะผูบ้ริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนกังานเทศบาล,
ลูกจา้งและผูน้ าชุมชนของ
เทศบาลไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
กบัเทศบาลใกลเ้คียง 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ปีละ 1 คร้ัง 1. คณะผูบ้ริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาล,พนกังาน, 
ลูกจา้ง,พนกังานจา้ง,
ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชน  ไดอ้อกก าลงั
กาย 
2. คณะผูบ้ริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาล,พนกังาน, 
ลูกจา้ง,พนกังานจา้ง,
ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชน  มีสุขภาพ
แขง็แรง 
3. เกิดความรัก  ความ
สามคัคีในหมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี และกฬีา    

 7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมลานกฬีาชุมชนและจัดการแข่งขันกฬีาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวดั  เพือ่ให้เยาวชน  นักเรียน  
นักศึกษา  เกดิ ความสนใจและมีแรงจูงใจในกจิกรรมกฬีา  รวมถึงการสร้างความเป็นเลศิทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2 อุดหนุนการแข่งขนั
กีฬาฟุตบอลมวลชน
อ าเภอคพั 

1. เพื่อจดัการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอลใหเ้ด็กเยาวชน และ
ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา 
2. เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 

จดัการแข่งขนัฟุตบอล
ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

20,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 100% ของ
งบประมาณท่ี
สนบัสนุน 

1. สุขภาพร่างกาย
ประชาชนแขง็แรง 
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ และเกิด
ความรักสามคัคีในหมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขนักีฬา
เยาวชนและประชาชน
ประจ าปี 

1. เพ่ือการแข่งขนักีฬาประเภท
ต่างๆใหเ้ดก็ เยาวชน และ
ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา 
2. เพ่ือส่งเสริมใหเ้ดก็ เยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง 
3. เพ่ือป้องกนัภยัจากส่ิงเสพติด 

จดัการแข่งขนักีฬาส าหรับ
เดก็ เยาวชน และประชาชน
จ านวน  500  คน 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ร้อยละ  80 ของ
เยาวชนและ

ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม 

1. สุขภาพร่างกายประชาชน
แขง็แรง 
2. เดก็ เยาวชนและประชาชน
ไดอ้อกก าลงักายเพ่ิม มากข้ึน 
3. เดก็ เยาวชน ไดใ้ชเ้วลาให้
เป็นประโยชน ์
4.เดก็ เยาวชน และประชาชน
เกิดความรักสามคัคีในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที่ยว  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณี  และกฬีา   

 7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมลานกฬีาชุมชนและจดัการแข่งขันกฬีาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดบัหมู่บ้านจนถึงระดบัจงัหวดั  เพือ่ให้เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  เกดิ
ความสนใจและมแีรงจูงใจในกจิกรรมกฬีา  รวมถึงการสร้างความเป็นเลศิทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ิน
สัมพนัธ์อ  าเภอคง  

1. เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนกังาน, ลูกจา้ง,พนกังาน
จา้ง,ผูน้ าชุมชนและประชาชน  ได้
ออกก าลงักาย และเกิดความรัก  
ความสามคัคี 
2. เพื่อให้เทศบาลต าบลเมืองคงได้
ร่วมกิจกรรมกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในอ าเภอคง 

 คณะผูบ้ริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนกังานเทศบาล,
ลูกจา้งและผูน้ าชุมชนของ
เทศบาลไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
อ าเภอคง 
 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

ปีละ 1 คร้ัง 1. คณะผูบ้ริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนกังาน, ลูกจา้ง,
พนกังานจา้ง,ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชน  ไดอ้อกก าลงักาย 
และ มีสุขภาพแขง็แรง 
3. เกิดความรัก  ความสามคัคีใน
หมู่คณะ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

 
5  อุดหนุนโครงการจดัการ

แข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 43 
และแข่งขนักีฬาคนพิการ
แห่งชาติ คร้ังท่ี 33 

เพื่อสนบัสนุนโครงการเงินอุดหนุน
จดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 43 
และแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 33 

อุดหนุนจดัการแข่งขนักีฬา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 43 และแข่งขนั
กีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 33 

130,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 100% ของ
งบประมาณท่ี
สนบัสนุน 

ส่งเสริมจดัการแข่งขนักีฬา
ระดบัชาติ 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬาบาสเกตบอล หลงั
สถานีรถไฟเมืองคง 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 
 
 

ด าเนินการทาสี  ซ่อมแซม
ไฟฟ้า  ซ่อมแซมสนาม  แป้น
บาสและอ่ืนตามความเหมาะสม 

250,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - สนามกีฬามี
ความสวยงาม 
แขง็แรง 

เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด 
 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุม
สนามฟุตซอล โรงเรียน
อนุบาล ทต.เมืองคง 

เพ่ือให้เด็กนกัเรียนไดอ้อกก าลงักาย
ในร่ม 

เพ่ือก่อสร้างหลงัคาคลุมสนามฟุต
ซอล โรงเรียนอนุบาล ทต.เมืองคง 

1,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - หลงัคาคลุม
สนามฟุตบอล  1 

หลงั 

เพ่ือใหเ้ด็กนกัเรียนไดอ้อกก าลงั
กายในร่ม 

กอง
การศึกษา 

         

157 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพือ่ให้รองรับการปฏิบัติภารกจิหน้าทีต่ามกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพือ่ให้บริการกบัประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยดึถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ช
นิดเลเซอร์/LED ขาวด า 

ใชใ้นส่วนงานส านกั
ปลดัเทศบาล 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ชนิด
เลเซอร์/LED ขาวด า 

36,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 

ส านกัปลดั
ฯ 

2 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค้ 

เพ่ือใหมี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใชง้าน  ใน
กองคลงังานบนัทึกบญัชีดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LASS) 

จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้
คจ านวน 1 เคร่ือง 

27,000 
(งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี) 

- - ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 

กองคลงั 
 
 

 
3  จดัซ้ือเคร่ืองพิมพดี์ด

ไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 
-เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ในการท างาน 

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพดี์ดแบบ
ไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจ า 
จ านวน 1 เคร่ือง  

25,000 
(งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี) 

- - ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 

กองคลงั 
 

 

4 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน  2  เคร่ือง 

ใชใ้นส่วนงานกองคลงั จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ านวน  2  
เคร่ือง 

11,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- 
 

 

- ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 

กองคลงั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพือ่ให้บริการกบัประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยดึถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5 จดัซ้ือเคร่ืองเล่น 
CD  ,  DVD   จ  านวน  
10  เคร่ือง   

เพื่อมีเคร่ืองเล่น  CD  ,  
DVD   ใชใ้นการเรียนการ
สอน 

เคร่ืองเล่น  CD  ,  DVD   
จ านวน   10  เคร่ือง   

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - 100% ของเด็ก
นกัเรียนไดรั้บ
ประโยชน ์

เพื่อเป็นส่ือการเรียนการ
สอน 
    

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล 

6 จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊
ขนาด จ านวน 1 เคร่ือง 

-เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการเก็บขอ้มูล
และบนัทึกขอ้มูล 

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้ง
โตะ๊จ านวน 1 เคร่ือง 

26,990 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

ไดรั้บความสะดวกและ
รวดเร็วในการเก็บขอ้มูล
และบนัทึกขอ้มูล 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล 

7 จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
จ านวน  1  เคร่ือง 

เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

ซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ จ  านวน  
1  เคร่ือง 

10,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

ไดรั้บความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล 

8 จดัซ้ือพดัลมโคจร
เพดาน    

ใชใ้นติดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเมืองคง 

เพื่อใหอ้ากาศในหอ้งเรียน
ถ่ายเทไดส้ะดวก 

13,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 
 

 

เด็กนกัเรียนไดรั้บ
ประโยชน์ 100% 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล 

         

160 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ี

 8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพือ่ให้บริการกบัประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยดึถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคญั  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

9 จดัซ้ือกลอ้งถ่ายรูป ใชใ้นส่วนงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เพียงพอต่อการใชง้าน 30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใชง้าน 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

10 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโตะ๊ จ านวน  2  
เคร่ือง 

-เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการเก็บขอ้มูลและบนัทึก
ขอ้มูล 
 

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โตะ๊ จ านวน  2  เคร่ืองๆ ละ 
26,990  บาท 

53,980 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

ไดรั้บความสะดวกและ
รวดเร็วในการเก็บขอ้มูลและ
บนัทึกขอ้มูล 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

11 จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
จ านวน  2  เคร่ือง 

-เพื่อสะดวกในการปฏิบติังาน ซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ จ านวน  2  
เคร่ืองๆ ละ 5,000 บาท 

10,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

ไดรั้บความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 
 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

12 โครงการจา้งเหมาติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
ตลาดสดและสถานีรถไฟ 

-เพื่อใหบ้ริการประชาชนท่ีมา
ใชบ้ริการ 

จา้งเหมาติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดรั้บ

ประโยชน ์ 

ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการส่ือสาร 

ส านกัปลดัฯ 
 

 

13 จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง 
ระบบดิจิตอล  

เพื่อใชใ้นการบนัทึกภาพตาม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเทศบาลไดจ้ดั
ข้ึนหรือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 17 ลา้น 
พิกเซลข้ึนไป 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - ประสิทธิภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

มีไวใ้ชง้านในส านกั
ปลดัเทศบาล 

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ี

 8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพือ่ให้บริการกบัประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยดึถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคญั  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

14 
 

จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง 
ระบบดิจิตอล  

เพ่ือใชใ้นการบนัทึกภาพตามกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีทางเทศบาลไดจ้ดัข้ึนหรือ
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 17 ลา้น 
พิกเซลข้ึนไป 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - ประสิทธิภาพการท างาน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

มีไวใ้ชง้านในโรงเรียน
อนุบาลฯ 

กองการศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล 

15 จดัซ้ือโทรทศัน์ แอล ซี ดี 
(LCD TV) 
 

เพื่อประชาสัมพนัธ์และน าเสนอขอ้มลู
ของโรงเรียนอนุบาล ทต.เมืองคงและ
เป็นส่ือในการเรียนการสอน 

จดัซ้ือโทรทศัน์ แอล ซี ดี 
(LCD TV) ขนาด 32 น้ิว 

50,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - เดก็นกัเรียนไดรั้บ
ประโยชน์ 100% 

เป็นส่ือในการเรียนการสอน กองการศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล 

16 จดัซ้ือโต๊ะ เกา้อ้ีนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลฯ 

เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียนอนุบาลใน
ระดบัประถมศึกษามีโต๊ะและเกา้อ้ีใช้
ในการเรียนการสอน 

จดัซ้ือโต๊ะ เกา้อ้ีนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลฯ 
จ านวน 50 ชุด 

80,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - เดก็นกัเรียนมีโต๊ะ เกา้อ้ีใช้
อยา่งเพียงพอ 

นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลฯมี
โต๊ะ  เกา้อ้ีใชใ้นการเรียน
การสอนจ านวน 50 ชุด 

กองการศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล 

17 จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง 
ระบบดิจิตอล 

เพ่ือใชใ้นการบนัทึกภาพตามกิจกรรม
ต่างๆ 

จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล 

30,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 
 

ประสิทธิภาพการท างาน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

มีไวใ้ชง้านในส่วนงานกอง
ช่าง 

กองช่าง 

18 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 

-เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บ
ขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูล 

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จ านวน 1 เคร่ืองพร้อมเคร่ืองปร๊ิน
เตอร์ 

40,000 
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

- - ประสิทธิภาพการท างาน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

ไดรั้บความสะดวกและ
รวดเร็วในการเก็บขอ้มลู
และบนัทึกขอ้มลู 

กองช่าง 

19 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในหอประชุม
ตระกลูสุขเทศบาลต าบลเมืองคง 

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทีย ูข้ึนไป 

373,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - ประชาชนท่ีมารับบริการ
ไดรั้บความสะดวกสบาย 

เทศบาลมีหอประชุมท่ี
ทนัสมยัเพื่อบริการ
ประชาชน 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 

20 จดัซ้ือเกา้อ้ีพกัคอย เพื่อบริการประชาชนท่ีมารับบริการ ซ้ือเกา้อ้ีพกัคอย 10,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - ประชาชนท่ีมารับบริการ
ไดรั้บความสะดวกสบาย 

เทศบาลมีเกา้อ้ีไวบ้ริการ
ประชาชนท่ีมารับบริการ 

ส านกั
ปลดัเทศบาล 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษา  อบรม  การท าวจัิย  เพิม่พูนความรู้  เพือ่ยกระดับ  ประสิทธิภาพการท างานให้เกดิ
ประสิทธิผลในการบริการประชาชน  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร 

เพื่อพฒันาคุณภาพของ
พนกังานและผูน้ าชุมชน ,  
อสม. ในเขตเทศบาลต าบล
เมืองคง 

ฝึกอบรมศึกษาดูงาน
เก่ียวกบังานสาธารณสุขฯ 

60,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- 
 
 
 
 
 
 

- พนกังาน,ผูน้ า
ชุมชนและอสม.  
มีศกัยภาพในการ
ท างานเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 60 

เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใน
การปฏิบติังาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งาน 

1.เพื่อพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรขององคก์ร 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากร
ขององคก์ร 
 
 

จดัการฝึกอบรม  สัมมนา
และศึกษาดูงาน  ปีละ  1  
คร้ัง 

300,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมฝึกอบรมไดรั้บ
ความรู้เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 80 

บุคลากรของเทศบาล
ไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการ
บริหารงานเทศบาล 

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษา  อบรม  การท าวจัิย  เพิม่พูนความรู้  เพือ่ยกระดับ  ประสิทธิภาพการท างานให้เกดิ
ประสิทธิผลในการบริการประชาชน  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการอบรมความรู้
ดา้นกฎหมาย 

1.เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ดา้นกฎหมายเบ้ืองตน้ 
2.เพื่อใหป้ระชาชนน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั 
 
 

จดัการอบรมใหค้วามรู้ และ
จดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่  
จ  านวน  1  คร้ัง 

- 20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมฝึกอบรมไดรั้บ
ความรู้เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 60 

ประชาชนมีความรู้ดา้น
กฎหมายอยา่งแพร่หลาย 

ส านกัปลดั
ฯ 

4 โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร
เทศบาล 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร
เทศบาล 

จดัการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน  ปีละ 1 คร้ัง 

- 100,000
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 
 
 
 

- บุคลากรมีศกัยภาพ
ในการท างานเพิ่ม
มากข้ึน ร้อยละ 80 

บุคลากรในเทศบาลมี
ศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ดดัแปลงรถดบัเพลิง
เป็นรถเครน
เอนกประสงค ์

เพื่อบริการประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

กองช่างมีอุปกรณ์ใชท่ี้
ทนัสมยั  สะดวกรวดเร็วใน
การบริการประชาชนในเขต
เทศบาล 

300,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์  
ร้อยละ 70 

บริการประชาชนในเขต
เทศบาล  และกองช่างมี
อุปกรณ์ใชท่ี้ทนัสมยั  
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการจดังานวนั
เทศบาล 

1.เพื่อร าลึกถึงผูใ้หก้  าเนิด
เทศบาล 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกให้
พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งให้
ตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

จดังานวนัเทศบาล  ในวนัท่ี  
24   เมษายน  ของทุกปี 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมา
ณรายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 1.คณะผูบ้ริหาร  พนกังาน  
ลูกจา้งของเทศบาลเขา้
ร่วมงานวนัเทศบาล 
2.ไดเ้ผยแพร่การ
ปฏิบติังานของเทศบาลต่อ
ประชาชน 

ส านกัปลดัฯ 
 
 
 
 
 

3 จดัซ้ือรถยนต ์  เพื่อใชใ้นงานกิจการกองช่าง 
 
 

จดัซ้ือรถยนตจ์ านวน 1 คนั - 500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- รถยนต ์ จ านวน 
1 คนั 

มีรถยนตใ์ชอ้ยา่งเพียงพอ กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 จดัซ้ือรถยนต ์  เพื่อใชใ้นงานกิจการกอง
สาธารณสุขฯ 
 

จดัซ้ือรถยนตจ์ านวน 1 คนั - 
 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- รถยนต ์จ านวน 1 
คนั 

มีรถยนตใ์ชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

กอง 
สาธารณ 
สุขฯ 

5 จดัซ้ือรถยนต ์  เพื่อใชใ้นงานกิจการส านกั
ปลดัเทศบาล 
 

จดัซ้ือรถยนตจ์ านวน 1 คนั 500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- - รถยนต ์จ านวน 1 
คนั 

มีรถยนตใ์ชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส านกัปลดั
ฯ 
 

6 จดัซ้ือโตะ๊ท างาน
พร้อมกบัเกา้อ้ี ส าหรับ 
เจา้หนา้ท่ีระดบั 3-6 

เพื่อจดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อม
กบัเกา้อ้ี ส าหรับ   เจา้หนา้ท่ี
ระดบั  3-6 
 

จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกบั
เกา้อ้ี ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
ระดบั   3-6  จ านวน 2 ชุด 
 

14,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- 
 
 

- มีโตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ีใน
การปฏิบติังาน
อยา่งพอเพียง 

พนกังานเทศบาลมีโตะ๊
พร้อมเกา้อ้ีเพื่อใชใ้นการ
ท างานประจ าวนั  
จ  านวน 2 ชุด 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้า
แบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ท่อส่งไม่นอ้ยกวา่ 3 
น้ิว 

เพื่อใหง้านป้องกนัฯมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้นัสมยั 
สะดวกต่อการปฏิบติังาน
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าแบบหอย
โข่ง ใชม้อเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อ
ส่งไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว จ านวน 1 
เคร่ือง 

- 16,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- เคร่ืองสูบน ้ า
แบบหอยโข่ง 
จ านวน 1 เคร่ือง 

มีเคร่ืองสูบน ้าใชใ้นกิจการ
ของเทศบาล 

ส านกัปลดัฯ 
 
 
 

8 จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร  ชนิด  4  
ล้ินชกั 

เพื่อใชใ้นการจดัเก็บแฟ้มและ
เอกสารต่าง ๆ ของงาน
ทะเบียนราษฎร 
 

จดัซ้ือตูเ้ก็บแฟ้ม  ชนิด  4  
ล้ินชกั  จ  านวน 2  ตู ้

6,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - มีตูแ้ละชั้น
วางเอกสาร
อยา่งพอเพียง 

งานทะเบียนราษฎร มีตู ้
เหล็กชนิด  4  ล้ินชกัไวเ้ก็บ
เอกสาร 

ส านกัปลดัฯ 
 
 
 

9 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้า
แบบหอยโข่ง 
เคร่ืองยนต ์เบนซิน 
ขนาดท่อส่งไม่นอ้ย
กวา่ 3 น้ิว 

เพื่อใหง้านป้องกนัฯมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้นัสมยั 
สะดวกต่อการปฏิบติังาน
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบ
หอยโข่ง เคร่ืองยนตเ์บนซิล 
ขนาดท่อส่งไม่นอ้ยกวา่ 3 
น้ิว จ  านวน 1 เคร่ือง 

- 23,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- เคร่ืองสูบน ้ า
แบบหอยโข่ง 
จ านวน 1 เคร่ือง 

มีเคร่ืองสูบน ้าใชใ้นกิจการ
ของเทศบาล 

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

10 จดัซ้ือเคร่ืองฉีดน ้า
แรงดนัสูง 
 

 เพื่อใหก้องสาธารณสุขฯมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้นัสมยั 
สะดวกต่อการปฏิบติังานรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 
 

จดัซ้ือเคร่ืองฉีดน ้า
แรงดนัสูง จ  านวน  1  
เคร่ือง 

25,000 
( เงิน

อุดหนุน ) 

- - เคร่ืองฉีดน ้า
แรงดนัสูง 
จ านวน  1  
เคร่ือง 

มีเคร่ืองฉีดน ้าแรงดนัสูง
ใชใ้นกิจการของเทศบาล 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

 

11 จดัซ้ือเคร่ืองป่ันไฟ  เพื่อใหก้องช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวกต่อการ
ปฏิบติังานรวดเร็วยิง่ข้ึน 

จดัซ้ือเคร่ืองป่ันไฟ  6 
KVA  220  โวลท ์

- 50,000 
( เงิน

อุดหนุน ) 

- เคร่ืองป่ันไฟ  6 
KVA  220  
โวลท ์

มีเคร่ืองป่ันไฟใชใ้น
กิจการของเทศบาล 

กองช่าง 

12 จดัซ้ือรอกโซ่  เพื่อใหก้องช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวกต่อการ
ปฏิบติังานรวดเร็วยิง่ข้ึน 

จดัซ้ือรอกโซ่  ขนาด  
2  ตนั (ญ่ีปุ่น) 

- 30,000 
( เงิน

อุดหนุน ) 

- รอกโซ่  ขนาด  
2  ตนั 

มีรอกโซ่ใชใ้นกิจการของ
เทศบาล 

กองช่าง 

13 จดัซ้ือแม่แรงตะเข ้  เพื่อใหก้องช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวกต่อการ
ปฏิบติังานรวดเร็วยิง่ข้ึน 

จดัซ้ือแม่แรงตะเข ้ 
ขนาด  3.5  ตนั 

- 3,500 
( เงิน

อุดหนุน ) 

- แม่แรงตะเข ้ 
ขนาด  3.5  ตนั 

มีแม่แรงตะเขใ้ชใ้นกิจการ
ของเทศบาล 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

14 จดัซ้ือสวา่นแท่น 
 
 
 

 เพื่อใหก้องช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวกต่อ
การปฏิบติังานรวดเร็วยิง่ข้ึน 

จดัซ้ือสวา่นแท่น 
ขนาด  7/8 น้ิว  550 วตัต ์
(พร้อมอุปกรณ์) 

- 10,000 
( เงิน

อุดหนุน ) 

- สวา่นแท่น
(พร้อม
อุปกรณ์) 

มีสวา่นแท่นใชใ้นกิจการ
ของเทศบาล 

กองช่าง 

15 จดัซ้ือเคร่ืองตดั
คอนกรีต 

 เพื่อใหก้องช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวกต่อ
การปฏิบติังานรวดเร็วยิง่ข้ึน 

จดัซ้ือเคร่ืองตดัคอนกรีต
ขนาด  14 น้ิว  เคร่ือง
เบนซิน  9 แรงมา้  จ  านวน 1  
เคร่ือง 

- - 300,000 
( เงิน

อุดหนุน ) 

เคร่ืองตดั
คอนกรีต 
จ านวน 1 
เคร่ือง 

มีเคร่ืองตดัคอนกรีตใชใ้น
กิจการของเทศบาล 
 
 

กองช่าง 

16 จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือม
แก๊ส พร้อมหวัตดั
และหวัเช่ือม 

 เพื่อใหก้องช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวกต่อ
การปฏิบติังานรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 

จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมแก๊ส 
พร้อมหวัตดัและหวัเช่ือม  
ครบชุด  จ านวน  1  ชุด 

- - 150,000 
( เงิน

อุดหนุน ) 

เคร่ืองเช่ือม
แก๊ส พร้อมหวั
ตดัและหวั

เช่ือม  ครบชุด  
จ านวน  1  ชุด 

มีเคร่ืองเช่ือมแก๊ส ใชใ้น
กิจการของเทศบาล 
 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

17 จดัซ้ือตูเ้หลก็เกบ็
เอกสารแบบ 2 บาน
เปิดทึบ มอก. 

เพ่ือใชใ้นการจดัเกบ็แฟ้ม
เอกสารต่างๆของงานกอง
คลงั 

จดัซ้ือตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร
แบบ 2 บานเปิดทึบ มอก. 

10,000 
( เงิน

อุดหนุน ) 

- - มีตูแ้ละชั้นวาง
เอกสารอยา่ง
พอเพียง 

การจดัเกบ็เอกสารมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  เอกสาร
คน้หาง่าย  และสะดวกง่ายต่อ
การตรวจสอบ 

กองคลงั 

18 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวในชุมชน
ต่างๆ 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บ
ข่าวสารทนัเหตุการณ์ 

ประชาชนไดรั้บข่าวสาร - 100,000 
( เงิน

อุดหนุน ) 

- หอกระจายข่าวมี
ความทนัสมยั 

ประชาชนไดรั้บข่าวสารท่ีทนั
เหตุการณ์ 

ส านกัปลดัฯ 

19 จดัซ้ือชั้นวางของ
เอนกประสงค ์

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสะดวกใน
การจดัเกบ็เอกสาร 

ซ้ือตูเ้อนกประสงค ์ จ านวน 
1 หลงั 

5,500 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - มีตูแ้ละชั้นวาง
เอกสารอยา่ง
พอเพียง 

การจดัเกบ็เอกสารมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความ
สะดวกในการใชง้าน 

ส านกัปลดัฯ 
 

 
 

20 จดัซ้ือท่ีชาร์จ
แบตเตอร์ร่ี 

เพ่ือความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานรายงาน
เหตุการณ์ทางดา้นป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

ซ้ือท่ีชาร์จแบตเตอร์ร่ี - 5,000
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- บุคลากรมี
ศกัยภาพในการ
ท างานเพ่ิมมาก
ข้ึน ร้อยละ 80 

มีท่ีชาร์จแบตเตอร์ร่ีใชใ้นงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

21 จดัซ้ือโตะ๊ท างาน
พร้อมกบัเกา้อ้ี 
ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
ระดบั  1-2 
 

เพื่อจดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อม
กบัเกา้อ้ี ส าหรับ   เจา้หนา้ท่ี
ระดบั 1-2 

จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกบั
เกา้อ้ี ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
ระดบั  1-2  จ านวน 3 ชุด 

22,500
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

- - มีโตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ีใน
การปฏิบติังาน
อยา่งพอเพียง 

พนกังานเทศบาลมีโตะ๊
พร้อมเกา้อ้ีเพื่อใชใ้นการ
ท างานประจ าวนั  จ  านวน 
3 ชุด 

กองช่าง 

22 จดัซ้ือโตะ๊ท างาน
พร้อมกบัเกา้อ้ี 
ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
ระดบั 3-6 
 

เพื่อจดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อม
กบัเกา้อ้ี ส าหรับ   เจา้หนา้ท่ี
ระดบั  3-6 

จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกบั
เกา้อ้ี ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
ระดบั 3-6  จ านวน 1 ชุด 

8,100 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

- - มีโตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ีใน
การปฏิบติังาน
อยา่งพอเพียง 

พนกังานเทศบาลมีโตะ๊
พร้อมเกา้อ้ีเพื่อใชใ้นการ
ท างานประจ าวนั  จ  านวน 
1 ชุด 

กองช่าง 

23 จดัซ้ือโตะ๊ท างาน
พร้อมกบัเกา้อ้ี 
ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
ระดบั 1-2 

เพื่อจดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อม
กบัเกา้อ้ี ส าหรับ   เจา้หนา้ท่ี
ระดบั 1-2 

จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกบั
เกา้อ้ี ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
ระดบั  1-2  จ านวน 3 ชุด 

22,500
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - มีโตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ีใน
การปฏิบติังาน
อยา่งพอเพียง 

พนกังานเทศบาลมีโตะ๊
พร้อมเกา้อ้ีเพื่อใชใ้นการ
ท างานประจ าวนั  จ  านวน 
3 ชุด 

กองคลงั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

24 จดัซ้ือโตะ๊ท างาน
พร้อมกบัเกา้อ้ี 
ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
ระดบั 3-6 

เพื่อจดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อม
กบัเกา้อ้ี ส าหรับ   เจา้หนา้ท่ี
ระดบั  3-6 

จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกบั
เกา้อ้ี ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
ระดบั  3-6  จ านวน 1 ชุด 

8,100 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 
 
 
 
 

- - มีโตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ีใน
การปฏิบติังาน
อยา่งพอเพียง 

พนกังานเทศบาลมีโตะ๊
พร้อมเกา้อ้ีเพื่อใชใ้นการ
ท างานประจ าวนั  จ  านวน 
1 ชุด 

กองคลงั 

25 จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บาน
เล่ือน กระจก 

เพื่อใชใ้นการเก็บแฟ้ม  และ
เอกสารต่างๆ  ของกองคลงั 

จดัซ้ือตูเ้หล็กกระจกบาน
เล่ือน  ขนาด  6 ฟุต  จ านวน  
2  หลงั 

9,900
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 
 

 

- - มีตูแ้ละชั้นวาง
เอกสารอยา่ง
พอเพียง 

กองคลงัมีตูเ้หล็กกระจก
บานเล่ือนไวเ้ก็บแฟ้ม  
และเอกสารต่างๆ 
 

กองคลงั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

26  โครงการติดตั้งป้าย
บอกสถานท่ีส่วน
ราชการในอ าเภอคง 

เพื่อความสะดวกต่อ
ประชาชนท่ีจะมาติดต่อ
ราชการ 

บอกสถานท่ีราชการในเขต
อ าเภอคง   
 
 

- 200,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- ป้ายบอกสถานท่ี
ราชการ 

บอกสถานท่ี
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

27 โครงการจดัซ้ือโตะ๊
รับประทานอาหาร
พร้อมเกา้อ้ีนัง่   

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนอนุบาลฯมี
โตะ๊ เกา้อ้ีนัง่  ส าหรับ
รับประทานอาหาร 
 

จดัซ้ือโตะ๊รับประทาน
อาหารพร้อมเกา้อ้ีนัง่  
จ  านวน  10  ชุด 
 
 

70,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - เด็กนกัเรียนอนุบาลฯ
มีโตะ๊ เกา้อ้ีนัง่  

ส าหรับรับประทาน
อาหารอยา่งพอเพียง 

เด็กนกัเรียนอนุบาลฯมี
โตะ๊  เกา้อ้ีนัง่
รับประทานอาหาร 

กองการศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลต าบล
เมืองคง 

28 
 
 

จดัซ้ือตูเ้อกสารสูง
เหล็กบานเล่ือน 2 
ประตู 
 

เพื่อใชเ้ก็บเอกสารใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อยสามารถใช้
งานไดส้ะดวก 
 

จดัซ้ือตูเ้อกสารสูงเหล็ก
บานเล่ือน 2 ประตู 
 
 

53,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

- 
 

- 
 
 
 

 

มีตูแ้ละชั้นวาง
เอกสารอยา่งพอเพียง 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลต าบล
เมืองคง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

29 จดัซ้ือตูห้นงัสือบาน
เล่ือนกระจก 2 ประตู 
 
 

เพ่ือใชเ้ก็บเอกสารใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อยสามารถใชง้านได้
สะดวก 
 

จดัซ้ือตูห้นงัสือบานเล่ือน
กระจก 2 ประตู 

56,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- 
 

- 
 

 

มีตูแ้ละชั้นวาง
เอกสารอยา่ง
พอเพียง 

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา/
โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

30 โครงการจดัซ้ือโตะ๊
ท างาน  เกา้อ้ี  ระดบั 3-6 
จ านวน  1  ชุด 

เพ่ือจดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกบั
เกา้อ้ี ส าหรับ   เจา้หนา้ท่ีระดบั 
 3-6 

จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกบัเกา้อ้ี 
ส าหรับ เจา้หนา้ท่ีระดบั  
3-6  จ านวน 1 ชุด 

- 16,200 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- มีโตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ีในการ
ปฏิบติังานอยา่ง

พอเพียง 

พนกังานเทศบาลมีโต๊ะ
พร้อมเกา้อ้ีเพ่ือใชใ้นการ
ท างานประจ าวนั  จ านวน 2 
ชุด 

กอง
การศึกษา 

31 โครงการจดัซ้ือโตะ๊
ท างาน  เกา้อ้ี  ระดบั   
1-2  

เพ่ือจดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกบั
เกา้อ้ี ส าหรับ   เจา้หนา้ท่ีระดบั 
1-2 

จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกบัเกา้อ้ี 
ส าหรับ เจา้หนา้ท่ีระดบั  
1-2  จ านวน 1 ชุด 

- 15,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- มีโตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ีในการ
ปฏิบติังานอยา่ง

พอเพียง 

พนกังานเทศบาลมีโต๊ะ
พร้อมเกา้อ้ีเพ่ือใชใ้นการ
ท างาน 
 

กอง
การศึกษา 

32 จดัซ้ือตูแ้ฟ้มเอกสาร
เหลก็ 2 ชั้น 16 ช่อง 

เพ่ือใชเ้ก็บเอกสารใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อยสามารถใชง้านได้
สะดวก 
 

จดัซ้ือตูแ้ฟ้มเอกสารเหลก็ 2 ชั้น 
16 ช่อง 
 

3,750 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- 
 

- 
 

 

มีตูแ้ละชั้นวาง
เอกสารอยา่ง
พอเพียง 

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา/
โรงเรียน

อนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

33 จดัซ้ือตูเ้อกสารเหลก็  
จ านวน 15  ล้ินชกั 

-เพื่อมีตูจ้ดัเก็บเอกสาร 
-เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการจดัเก็บและ
สะดวกในการคน้หา 

จดัซ้ือตูเ้อกสารเหลก็  จ านวน 
15  ล้ินชกั 
 

4,400 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - 
 
 
 

มีตูแ้ละชั้นวาง
เอกสารอยา่ง
พอเพียง 

มีตูจ้ดัเก็บเอกสารเพื่อ
สะดวกในการคน้หาและ 
เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

34 โครงการจดัซ้ือพดัลม  
จ านวน  5  ตวั   
 

-เพ่ือไวใ้ชย้ามมีกิจกรรมของ
เดก็ 

จดัซ้ือพดัลมจ านวน  5  ตวั 12,500 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - เดก็นกัเรียน
ไดรั้บประโยชน ์ 

ร้อยละ 80 

มีการระบายอากาศเพื่อมีการ
จดักิจกรรมของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 
 

35 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ท าน ้าเยน็  2  ก๊อก 
จ านวน  1 เคร่ือง 

-เพ่ือเดก็นกัเรียนมีน ้าเยน็ด่ืม 
 
 
 

จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าเยน็  2 ก๊อก
จ านวน  1  ตวั 

13,900 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - เดก็นกัเรียนมีน ้า
เยน็ด่ืมท่ีเพียงพอ 

เด็กนกัเรียนมีน ้ าเยน็ด่ืมท่ี
เพียงพอ 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

36 โครงการจา้งเหมาจดั
ท าอาหาร  จ านวน  1  
ปีการศึกษา 

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดรั้บ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

จา้งเหมาจดัท าอาหาร  
จ านวน  1  ปีการศึกษา 

297,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

297,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

297,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

100% นกัเรียน
ไดรั้บการ
สนบัสนุน 

เด็กนกัเรียนไดรั้บ
สารอาหารอยา่งครบถว้น 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

37 โครงการจดังานวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจา้ฯ 

เพื่อจดังานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ 

จดังานวนัท่ี 12 สิงหาคม 
ของทุกปี 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ปีละ 1 คร้ัง คณะผูบ้ริหาร พนกังาน 
ลูกจา้งเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
หน่วยงานอ่ืน และ
ประชาชน 

ส านกัปลดั
ฯ 

38 โครงการสร้างสนามเด็ก
เล่น 

-เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมีการ
ฝึกพฒันาการและผอ่น
คลายยามวา่ง 

จดัซ้ือชุดเคร่ืองเล่น
กลางแจง้ (ชุดสนามบา้น
โดมขนาดกลาง) จ านวน 
1 ชุด 

- 
 

3,000,00
0 

(เงิน
อุดหนุน) 

- เด็กนกัเรียน
ไดรั้บ

ประโยชน์  
ร้อยละ 80 

เด็กนกัเรียนไดพ้กัผอ่น
หยอ่นใจ 
 
 

กอง
การศึกษา 

39 โครงการจดัซ้ือรถตูป้รับ
อากาศ 12 ท่ีนัง่ จ  านวน 
1 คนั 

-เพื่อบริการรับส่งเด็ก
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเมืองคง 
-เพื่อช่วยลดภาระและ
ค่าใชจ่้ายของผูป้กครองเด็ก 

ซ้ือรถตูป้รับอากาศ 12 ท่ี
นัง่ จ  านวน 1 คนั 
 
 
 

- - 1,200,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

รถตูป้รับอากาศ 
12 ท่ีนัง่ จ  านวน 

1 คนั 

มีรถรับส่งเด็กนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเมืองคง 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

40 โครงการจดังานวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ 

เพื่อจดังานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ 

จดังานวนัท่ี 5 ธนัวาคม 
ของทุกปี 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

- - ปีละ 1 คร้ัง คณะผูบ้ริหาร พนกังาน 
ลูกจา้งเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
หน่วยงานอ่ืน และ
ประชาชน 

ส านกัปลดั
ฯ 

41 จดัซ้ือโตะ๊อเนกประสงค์ 
 
 
 

เพื่อใชใ้นเทศบาลต าบล
เมืองคง 

ซ้ือโตะ๊อเนกประสงค ์ - 100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

- ประชาชนท่ีรับ
บริการไดรั้บ
ประโยชน ์
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 70 

เทศบาลมีโตะ๊ไวใ้ชใ้น
งานต่างๆ 

ส านกัปลดั
ฯ 

42 จดัซ้ือเกา้อ้ีพลาสติก 
 
 
 

เพื่อใชใ้นโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเมืองคง 

ซ้ือเกา้อ้ีพลาสติก 50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

- 
 

- ประชาชนท่ีรับ
บริการไดรั้บ
ประโยชน ์
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 70 

โรงเรียนอนุบาลฯมีเกา้อ้ี
ไวใ้ชง้านต่างๆ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาลฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

43 จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าเยน็ 
ตลาดสด 

เพื่อใหบ้ริการประชาชน มีเคร่ืองท าน ้ าเยน็ไวบ้ริการ
ประชาชน 

- 3,500 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- ร้อยละ 80 
ประชาชนมีน ้ าเยน็
ส าหรับบริโภค  

มีเคร่ืองท าน ้ าเยน็ไวบ้ริการ
ประชาชน 
 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

44 จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น เพื่อใชท้ าความสะอาดท่ี 
ศูนยฟิ์ตเนส 

เพื่อความสะดวกในการท า
ความสะอาดท่ีศูนยฟิ์ตเนส 

17,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ประชาชนท่ีรับ
บริการไดรั้บ
ประโยชน์  

ศูนยฟิ์ตเนสมีความสะอาด
และน่าใชบ้ริการ 
 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

45 โครงการจดังานวนั 
ปิยมหาราช 

เพื่อจดังานวนัปิยมหาราช 
 
 
 

จดังานวนัท่ี 23 ตุลาคม ของ
ทุกปี 
 
 

40,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ปีละ 1 คร้ัง คณะผูบ้ริหาร พนกังาน 
ลูกจา้งเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
หน่วยงานอ่ืน และ
ประชาชน 

ส านกัปลดัฯ 
 

 
 

46 จดัซ้ือเคร่ืองซมัเมอร์ส เพ่ือใหง้านกองช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวกต่อ
การปฏิบติังานรวดเร็วยิง่ข้ึน 

งานกองช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวก
ต่อการปฏิบติังานรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 

36,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - เคร่ืองซมัเมอร์ส เพ่ือใชใ้นงานกองช่าง กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ี

 8.4 บูรณาการการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจงัหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

47 
 

จดัซ้ือเคร่ืองป๊ัมน ้า 
 
 

เพ่ือใหง้านกองช่างมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้นัสมยั 
สะดวกต่อการปฏิบติังาน
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

งานกองช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวก
ต่อการปฏิบติังานรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- 
 

 

- 
 

 

เคร่ืองป๊ัมน ้า เพ่ือใชใ้นงานกองช่าง 
 
 

กองช่าง 
 

 

48 จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน  เพ่ือใหก้องช่างมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท้นัสมยั สะดวก
ต่อการปฏิบติังานรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

จดัซ้ือเคร่ืองตบดินขนาด 5 
ตนั เคร่ืองยนตเ์บนซิล 5.5 
แรงมา้ จ านวน 1 เคร่ือง 

25,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

-   - เคร่ืองตบดิน 
จ านวน 1 เคร่ือง 

มีเคร่ืองตบดินใชใ้นกิจการ
ของเทศบาล 

กองช่าง 

49 โครงการจดังานเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

- เพื่อจดังานเฉลิมพระ
เกียรติสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 

จดังานและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมาย ุ5 
รอบ 2 เม.ย. 2558 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - ประชาชนร้อย
ละ 80 ไดร่้วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร่้วมกิจกรรม
ถวายความจงรักภกัดี 

ส านกัปลดัฯ 

50 จดัซ้ือเคร่ืองโปรเจค็
เตอร์พร้อมจอฉายภาพ 

- เพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียน
การสอน 

จดัซ้ือเคร่ืองโปรเจค็เตอร์
พร้อมจอฉายภาพ 

180,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - เด็กนกัเรียน
ไดรั้บ

ประโยชน์  

ใชเ้ป็นส่ือการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา/
โรงเรียน

อนุบาล ทต.
เมืองคง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

51 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 
จ านวน 10 เคร่ือง  พร้อม
ใบมีด 

เพ่ือใหง้านกองช่างมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้นัสมยั 
สะดวกต่อการปฏิบติังาน 
 

มีเคร่ืองตดัหญา้ จ านวน 
10 เคร่ือง  พร้อมใบมีด 

40,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - เคร่ืองตดัหญา้ 
จ านวน 10 

เคร่ือง  พร้อม
ใบมีด 

เพ่ือใชใ้นงานกองช่าง 
 

กองช่าง 
 

52 จดัซ้ือเล่ือยยนต ์ จ านวน 1 
เคร่ือง 

เพ่ือใหง้านกองช่างมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้นัสมยั 
สะดวกต่อการปฏิบติังาน 
 

มีเล่ือยยนต ์ จ านวน 1 
เคร่ือง ในการปฏิบติังาน 

8,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - เล่ือยยนต ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

เพ่ือใชใ้นงานกองช่าง 
 

กองช่าง 
 

53 จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืม
ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเมืองคง 
 

เพ่ือใหเ้ดก็นกัเรียนมีน ้าด่ืม จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืม
ส าหรับโรงเรียนอนุบาล  
ทต.มค. 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - เดก็นกัเรียนมีน ้า
ด่ืมท่ีเพียงพอ 

เดก็นกัเรียนมีน ้าด่ืมท่ี
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

54 จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืม
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
ทต.เมืองคง 

เพ่ือใหเ้ดก็นกัเรียนมีน ้าด่ืม จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้าด่ืม
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
ทต.เมืองคง 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

- - เดก็นกัเรียนมีน ้า
ด่ืมท่ีเพียงพอ 

เดก็นกัเรียนมีน ้าด่ืมท่ี
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ี

 8.4 บูรณาการการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในจงัหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

55 จดัซ้ือครุภณัฑ์
รถดบัเพลิง 2 เพลา 10 
ลอ้ ขนาดบรรจุ  10,000 
ลิตร  

เพื่อมีรถดบัเพลิงท่ีมีสภาพ
สมบูรณ์ไวใ้ชง้านในงาน
บรรเทาสาธารณภยั 

จดัซ้ือครุภณัฑ์
รถดบัเพลิง 2 เพลา 10 
ลอ้ ขนาดบรรจุ  10,000 
ลิตร 

- 3,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น
เพิ่มข้ึน 100% 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในดา้นชีวติ
และทรัพยสิ์น 

ส านกัปลดัฯ 

56 จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ลอ้ 6 ตนั แบบ
อดัทา้ย 

เพื่อมีรถบรรทุกขยะท่ีมี
สภาพสมบูรณ์ไวใ้ชง้านใน
การเก็บขยะในเขตเทศบาล 

จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ลอ้ 6 ตนั แบบ
อดัทา้ย 

- 2,300,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- บริหารจดัการขยะ  
ไดเ้พิ่มข้ึน 
ร้อยละ  70 

ในเขตเทศบาลมีความ
สะอาดปราศจากขยะ
มูลฝอย 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

57 จดัซ้ือรถเคน
เอนกประสงค ์

เพื่อมีรถเครนอเนกประสงค์
ท่ีมีประสิทธิภาพไวใ้ชง้าน
ในเขตเทศบาล 

จดัซ้ือรถเคน
เอนกประสงค ์

- 2,600,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- รถเคน
เอนกประสงค ์

กองช่างมีรถเครนท่ีมี
ประสิทธิภาพไวใ้ช้
งาน 

กองช่าง 

58 จดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือน
กระจก 3 ชั้น 

-เพื่อมีตูจ้ดัเก็บเอกสาร 
-เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการจดัเก็บและ
สะดวกในการคน้หา 

จดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือน
กระจก 3 ชั้น 

3,600 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - 
 
 
 

มีตูแ้ละชั้นวาง
เอกสารอยา่ง
พอเพียง 

มีตูจ้ดัเก็บเอกสารเพื่อ
สะดวกในการคน้หา
และเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน

อนุบาล ทต.
เมืองคง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

59 จดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือนทึบ 
3 ชั้น 

-เพ่ือมีตูจ้ดัเก็บเอกสาร 
-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการจดัเก็บและสะดวกใน
การคน้หา 

จดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือนทึบ 
3 ชั้น 

3,900 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - 
 
 
 

มีตูแ้ละชั้นวาง
เอกสารอยา่ง
พอเพียง 

มีตูจ้ดัเก็บเอกสารเพ่ือสะดวก
ในการคน้หาและ 
เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองการศึกษา/
โรงเรียน

อนุบาล ทต.
เมืองคง 

60 จดัซ้ือโตะ๊ประชุมพร้อม
เกา้อ้ีโรงเรียนอนุบาล  
ทต.เมืองคง 

เพื่อใชใ้นการประชุมครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

จดัซ้ือโตะ๊ประชุมพร้อม
เกา้อ้ีโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเมืองคง 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน 
 ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีใชใ้นการประชุม
อยา่งเหมาะสม 

กองการศึกษา/
โรงเรียน

อนุบาล ทต.
เมืองคง 

61 จดัซ้ือโตะ๊ พร้อมเกา้อ้ี
นกัเรียนระดบัปฐมศึกษา 

เพ่ือใหเ้ด็กนกัเรียนมีโตะ๊ เกา้อ้ี
นัง่เรียนหนงัสือ 

จดัซ้ือโตะ๊ พร้อมเกา้อ้ี
นกัเรียนระดบัปฐมศึกษา 

64,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - นกัเรียนมีโตะ๊ 
เกา้อ้ีใชอ้ยา่ง
พอเพียง 

มีโตะ๊เกา้อ้ีไวน้กัเรียนอยา่ง
เหมาะสม 

กองการศึกษา/
โรงเรียน

อนุบาล ทต.
เมืองคง 

62 จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 
พร้อมชุดไมคล์อย 

เพ่ือใชใ้นกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนอนุบาล 

จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 
พร้อมชุดไมคล์อย 

17,000 
เงินอุดหนุน 

- - เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน  
ร้อยละ 80 

เพื่อประชาสมัพนัธ์และจดั 
กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 

กองการศึกษา/
โรงเรียน

อนุบาล ทต.
เมืองคง 

63 จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ เพ่ือใชใ้นส่วนงานช่าง 
 

ซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะจ านวน 
1 เคร่ือง 

10,000 
เงินอุดหนุน 

- - เคร่ืองเช่ือมโลหะ
จ านวน 1 เคร่ือง 

เพ่ือใชง้านในส่วนกองช่าง
และเทศบาล 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ี

 8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามส่ีวนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพฒันาจงัหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการประชุมจดัท า
แผนพฒันาเทศบาลสามปี 
 
 
 
 

1.เพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการจดัท าแผนพฒันา
เทศบาล 
2.เพ่ือใหไ้ดแ้ผนพฒันา
เทศบาลท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการอนัแทจ้ริงของ
ประชาชน 

- จดัการประชุมประชาคม
เพ่ือจดัท าแผนพฒันา
เทศบาลในแต่ละชุมชน 
จ านวน 5 ชุมชน 
- จดัการประชุมประชาคม
จดัท าแผนพฒันาเทศบาล
สามปี  จ านวน  1  คร้ัง 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 1.ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดัท าแผนพฒันา
เทศบาล 
2.เทศบาลจะไดแ้ผนพฒันา
เทศบาลท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชน 

ส านกัปลดั
ฯ 

2 โครงการเทศบาลหรือ
อ าเภอเคล่ือนท่ี 

เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
คิดเห็น   รวมทั้งขอ้เสนอแนะ
จากประชาชน 

เทศบาลหรืออ าเภอจดั
กิจกรรมพบประชาชน 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง อ าเภอร่วมกบัทอ้งถ่ิน  ไดรั้บ
ทราบปัญหาของประชาชน
และด าเนินการแกไ้ขไดต้รง
ตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของประชาชน 

ส านกัปลดั
ฯ 

3 โครงการจดัตั้งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.เพ่ือเปิดใหป้ระชาชนได้
สืบคน้ขอ้มลูตาม พรบ.
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 
2. เพ่ือการประสานงาน 

- จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ประจ าศูนย ์
จ านวน 10 เคร่ือง 
- ติดตั้งระบบแลน
เช่ือมโยง 

- - 500,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์  
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดรั้บขอ้มลู
ข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอก 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพฒันาจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการจดัตั้งศูนย์
ประชาคมเพื่อรับเร่ือง
ร้องทุกข ์
 
 

- เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลไดแ้จง้ปัญหาความ
เดือดร้อน 

จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
ประจ าศูนย ์ประชาคม
เพื่อรับเร่ืองร้องทุกข์ 
 

- 100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- ประชาชนเขา้ถึง
บริการ เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 70 

เพื่อเทศบาลต าบลเมือง
คงทราบปัญหา  และ
ความตอ้งการของ
ประชาชน 

ส านกัปลดั
ฯ 

5 โครงการจดัท าวารสาร
เทศบาลต าบลเมืองคง 
 

- เพื่อประชาสัมพนัธ์
เทศบาลใหป้ระชาชนทราบ 

จดัท าวารสารเทศบาล
ต าบลเมืองคง 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 
 

- - ประชาชนได้
รับทราบข่าวสาร
ของเทศบาล 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 

เพื่อประชาสัมพนัธ์
เทศบาลใหป้ระชาชน
ทราบและส่วนราชการ
ต่างๆ 
 

ส านกัปลดั
ฯ 

6 จดัการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีต าบล
เมืองคง 

-เพื่อด าเนินการจดัการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลเมืองคง 

จดัการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีต าบล
เมืองคง 

200,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

- - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

จดัการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีต าบล
เมืองคง และประชาชน
ไดมี้ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

 8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพฒันาจังหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 จดัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเมืองคง 

เพื่อด าเนินการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเมืองคง 

จดัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเมืองคง 

200,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 
 
 

- - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

จดัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเมืองคง 
และประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง 

ส านกัปลดั
ฯ 

8 โครงการปรับปรุง
หอประชุมตระกลูสุข
เทศบาลต าบลเมืองคง 
 

เพื่อปรับปรุงหอประชุม
ตระกลูสุขโดยการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ 
ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง 
ปรับปรุงหอ้งน ้าหอ้งส้วม
และอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม 

ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง 
ปรับปรุงหอ้งน ้าหอ้งส้วม 

1,000,000 
(เงิน

อุดหนุน 
 
 
 
 

 

- - 100% ของ
ประชาชนท่ีมา
ใชบ้ริการ 

ประชาชนสามารถมาใช้
บริการหอประชุมในการ
จดัเล้ียงต่างๆได ้
เทศบาลมีหอประชุมท่ี
ทนัสมยั 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ี

 8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามส่ีวนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพฒันาจงัหวดันครราชสีมา  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

9 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น 
 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดเ้ป็น
ประโยชน์ในการบริหารงาน
ของเทศบาลเพ่ือสามารถจดัเก็บ
ภาษีไดค้รบถว้นและเป็นธรรม 
เพ่ือการจดัเก็บภาษีมีระบบท่ี
แน่นอน สะดวกและรวดเร็ว 

จดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ี
ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบล
เมืองคง 

 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

- - ปีละ 1 คร้ัง สามารถจดัเก็บภาษีไดค้รบถว้น
และเป็นธรรม 
มีระบบในการจดัเก็บรายไดท่ี้
แน่นอน สะดวกและรวดเร็ว 

กองคลงั 

10 โครงการอุดหนุนจดังาน
วนัของดีเมืองคง 
 

อุดหนุนจดังานวนัของดี
เมืองคง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดร่้วม
กิจกรรมท่ีทอ้งถ่ินและ
อ าเภอจดัข้ึน 

30,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์ ร้อยละ 80 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดร่้วม
กิจกรรมของอ าเภอคง 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการติดตั้งสญัญาณ
ไวเลส 

เพื่อบริการประชาชน ด าเนินการติดตั้งสญัญาณ
ไวเลส 

50,000 
เงินอุดหนุน 

- - ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์ ร้อยละ 80 

ประชาชนไดใ้ชบ้ริการ
สญัญาณไวเลส 

ส านกัปลดั 

12 โครงการต่อเติมและ
ปรับปรุงหอประชุมตระกลู
สุข 

เพ่ือต่อเติมและปรับปรุง
หอประชุมตระกลูสุข 

ด าเนินการลดฝ้าเพดาน  ร้ือถอน
หอ้งน ้า  ต่อเติมขยายหอประชุม 
ก่อสร้างหอ้งน ้าดา้นล่าง และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

- - ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์ ร้อยละ 80 

ประชาชนและส่วนราชการ
ไดใ้ชบ้ริการหอประชุม
ตระกลูสุข 

ส านกัปลดั 

13 โครงการปรับปรุงหอประชุม
ตระกลูสุขบริเวณผนงัดา้นบน
เพ่ือป้องกนันก 

เพื่อปรับปรุงหอประชุมตระกลู
สุขบริเวณผนงัดา้นบนเพื่อ
ป้องกนันก 

ปรับปรุงหอประชุมตระกลูสุข
บริเวณผนงัดา้นบนเพ่ือป้องกนั
นก พร้อมตกแต่งฝ้าเพดาน 

200,000 
เงินอุดหนุน 

- - ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์ ร้อยละ 80 

เพ่ือเก้ือประโยชน์แก่
ประชาชนท่ีมารับบริการ 

ส านกัปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ  และภัยพบิัติต่าง ๆ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัทาง
ธรรมชาติต่าง ๆ 

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ในดา้นการซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศยัหรือค่ารักษาพยบาล 

จดัโครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัทางธรรมชาติ 

200,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- - ผูป้ระสบภยั
ไดรั้บการ

ช่วยเหลือ 100% 

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัท่ี
เกิดจากธรรมชาติต่าง ๆ  

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 9.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัภัย  และการ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคป้์องกนั
อุบติัเหตุ 
 
 
 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ือง
กฎจราจรแก่ประชาชน 
2. เพื่อกระตุน้ให้
ประชาชนตระหนกัถึง
ความส าคญัของการ
ปฏิบติัตามกฎจราจร 

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกบั
อุบติัเหตุจากการจราจร 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- - จ านวนการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

100 % 

ประชานมีความรู้ความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
ปฏิบติัจราจรประชาชน
ไดรั้บผลกระทบจาก
อุบติัเหตุจากการจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมอืงคง   อ าเภอคง   จงัหวดันครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 9.3 ส่งเสริม  และสนับสนุนการตดิตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญเพือ่สร้างความอบอุ่นใจ  และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
กลอ้งวงจรปิดภายในเขต
เทศบาล CCTV  

เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุและ
ความเรียบร้อยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

เพื่อปรับปรุงกลอ้งวงจรปิด
ใหไ้ดไ้ดม้าตรฐาน 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

500,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง 100% 

เพ่ือสอดส่องดูแลความ
ปลอดภยัของประชาชน 
 
 

ส านกัปลดัฯ 

2 โครงการตีเสน้ทางมา้ลาย
ในเขตเทศบาล 

เพื่อความเป็นระเบียบและถูก
กฎจราจร 

เพื่อความเป็นระเบียบและถูก
กฎจราจร 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

จ านวนการเกิด
อุบติัเหตุลดลง 

100 % 

เพื่อความเป็นระเบียบและถูก
กฎจราจร 

ส านกัปลดัฯ 
 

3 จดัซ้ือสญัญาณไฟจราจร
แบบโคมไฟกระพริบ 
โซลาร์เซลลบ์ริเวณเขต
เทศบาล  จ านวน 6 จุด 

เพ่ือติดตั้งไฟจราจรแบบโคม
ไฟกระพริบโซลาร์เซลล ์
 

เด็กนกัเรียนและผูป้กครอง
เด็กมีความปลอดภยัในการ
คมนาคม 

150,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- - จ านวนการเกิด
อุบติัเหตุลดลง
จากปีท่ีผา่นมา  

100 % 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การคมนาคมโดยเฉพาะเด็ก
นกัเรียนและผูป้กครองเด็ก 
 
 

ส านกัปลดัฯ 

4 โครงการติดตั้งระบบกลอ้ง
วงจรปิด CCTV 
 

เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุและ
ป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์น
ของประชาชน 

จดัหากลอ้งวงจรปิดเพ่ือติดตั้ง
ภายในเขตเทศบาล 

300,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง 100% 

เพ่ือสอดส่องดูแลความ
ปลอดภยัของประชาชน 
 
 

ส านกัปลดัฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพือ่เป็นก าลงัสนับสนุนเจ้าหน้าทีรั่ฐ  และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน และยาม
ทอ้งถ่ิน 

1.เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้
ความรู้ ความสามารถ  
ความเขา้ใจ  ในการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัท่ีอาจเกิดข้ึนแก่
ตนเองและผูอ่ื้น 
2.เพื่อเป็นการจดัเตรียม
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนไวช่้วยเหลือทาง
ราชการเม่ือคราวเกิดภยั
พิบติั 
3.เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน 

จดัฝึกอบรมประชาชนใน
เขตเทศบาล  จ  านวน  5  
ชุมชน 
จ านวนทั้งส้ิน  50  คน 
 
 
 
 
 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

100,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 1.ประชาชนท่ีผา่นการ
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ทางวชิาการและ
ความรู้ทางภาคปฏิบติัไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและมีส่วนร่วมใน
ดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณาภยั 
2.ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม
ในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีเทศบาล 
 
 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพือ่เป็นก าลงัสนับสนุนเจ้าหน้าทีรั่ฐ  และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2 โครงการอบรมพนกังาน
เทศบาลดา้นการป้องกนั
อคัคีภยั 

1.เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล
ไดมี้ความรู้ ความสามารถ  
ความเขา้ใจ  ในการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัท่ีอาจเกิดข้ึนแก่
ตนเองและผูอ่ื้น 
2.เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล
มีส่วนร่วมในการป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน 

จดัฝึกอบรมพนกังาน
เทศบาล   
 
 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

20,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 1.พนกังานเทศบาลท่ี
ผา่นการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทาง
วชิาการและความรู้ทาง
ภาคปฏิบติัไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
มีส่วนร่วมในดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณาภยั 

ส านกัปลดั
ฯ 

3 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อมีวสัดุอุปกรณ์ใชใ้น
งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

100,000 
 (เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
 (เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
 (เงิน

อุดหนุน) 

มีวสัดุอุปกรณ์ใช้
ในงานป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยัใชอ้ยา่ง

พอเพียง 

งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัต่างๆ 
 

ส านกัปลดั
ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  

 10.1 ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการพฒันาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน า้  ลุ่มน า้ล าคลองและป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการก าจดั
ผกัตบชวาล าหว้ยกดุรัง 
 

เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
คุณภาพน ้าในล าหว้ยกดุรัง 
 

1.ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืช
ในล าหว้ย 
 2.เกบ็ขยะในล าหว้ย 

150,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - น ้าบริเวณล าหว้ย
กดุรังเน่าเสียลดลง 

ร้อยละ 60 

ล าหว้ยกดุรังไม่เน่าเสีย
และไม่ส่งกล่ินรบกวน
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 โครงการสร้างสวน
สุขภาพสวนหยอ่มหนา้
สถานีรถไฟ 

-เพ่ือปรับปรุงสวนใหมี้สภาพ
สวยงาม 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีพร้อมปลกู
หญา้และตน้ไม ้

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ภูมิทศัน์สวน
สุขภาพสวนหยอ่ม
หนา้สถานีรถไฟ
สวยงามข้ึน 

มีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ 
 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศันส์วนสุขภาพโดย
ปลกูตน้ไมเ้พ่ิมเติม 

-เพ่ือปรับปรุงสวนใหมี้สภาพ
สวยงามและมีตน้ไมเ้พ่ิมข้ึน 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีพร้อมปลกู
หญา้และตน้ไม ้

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน)- 

จ านวนป่าไม้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 

มีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ 
และมีตน้ไมเ้พ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศันบ์ริเวณสวน
สุขภาพสระแดง 

- เพ่ือเป็นท่ีออกก าลงักายของ
ประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทศันส์วนสุขภาพ
โดยปูบลอ็กตวัหนอน พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างในส่วน
ต่างๆตามความเหมาะสม 

- 3,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- ภูมิทศันส์วน
สุขภาพสระแดง
สวยงามข้ึน 

เพ่ือภูมิทศันส์วนสุขภาพ
สระแดงใหดี้ข้ึน 
 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  

 10.1 ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการพฒันาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน า้  ลุ่มน า้ล าคลองและป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์บริเวณสระลอย
กระทง 

- เพื่อเป็นท่ีออกก าลงักาย
ของประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทศัน์สวน
สุขภาพโดยปูบล็อกตวั
หนอน พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างในส่วนต่างๆ
ตามความเหมาะสม 

- 400,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- ภูมิทศัน์บริเวณ
สระลอยกระทง
สวยงามข้ึน 

มีสถานท่ีออกก าลงักาย
ของประชาชนเพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์สวนสาธารณะ  

-เพื่อปรับปรุงสวนใหมี้
สภาพสวยงามและเป็นท่ี
ออกก าลงักายกลางแจง้ 

ปรับปรุงสวนโดยจดัซ้ือ
พนัธ์ุไม ้จดัปลูกในสวน
ต่างๆ 

200,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- 
 

- สภาพภูมิทศัน์
สวนสาธารณะ
สวยงามข้ึน 

สวนสาธารณะมีความ
สวยงามและมีประชาชน
เขา้ใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

7 โครงการศึกษา
ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและ
บ าบดัน ้าเสีย 

-เพื่อศึกษาผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสีย 

ปรับปรุงระบบรวบรวม
และบ าบดัน ้าเสีย 

1,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - ปัญหาน ้าเสียใน
ชุมชนลดลง
ร้อยละ 70 

ระบบรวบรวมและบ าบดั
น ้าเสียในเขตเทศบาลเป็น
มาตรฐานและไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

         193 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  

 10.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิ
และปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  

 10.3 ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวมเพือ่จัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 
 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและใชส้าร
จุลินทรียใ์นชุมชน 

เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มใน
ครัวเรือน 

ชุมชนผลิตและใชส้าร 
จุลินทรีย ์

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

ประชาชนผลิต
และใชส้าร

จุลินทรียเ์พ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 60 

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีและใชส้ารจุลินทรีย ์

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการถงับ าบดัของ
เสียบริเวณป้อมยาม 

เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม
บริเวณป้อมยาม 
 

รักษาส่ิงแวดลอ้มบริเวณ
ป้อมยาม 
 

- 50,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- ล าหว้ยกุดรัง
เน่าเสียลดลง 
ร้อยละ 70 

ล าหว้ยกุดรังไม่เน่าเสีย
และไม่ส่งกล่ินรบกวน
ประชาชนบริเวณป้อม
ยาม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 

3 โครงการคดัแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อลดปริมาณขยะและ
กระตุน้ใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบใน
การจดัการขยะ 
 

ทุกชุมชน  วดั  โรงเรียน  
และหน่วยงานราชการ
ภายในเขตเทศบาล 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

50,000 
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

ขยะในชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 

ปริมาณขยะลดลง 
ขยะบางส่วนสามารถน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  

 10.3 ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวมเพือ่จัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการจดัหาถงัขยะ
ทดแทนถงัเก่าท่ีช ารุดใน
ชุมชน 

เพื่อลดปริมาณขยะและ
กระตุน้ใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบใน
การจดัการขยะ 

จดัหาถงัขยะท่ีถูกหลกั
สุขาภิบาลมาทดแทนถงั
ขยะท่ีช ารุด 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ขยะในชุมชน
ลดลงร้อยละ70  

ปัญหาปริมาณขยะลดลง กอง
สาธารณสุ

ขฯ 
 

5 โครงการก่อสร้างโรงคดั
แยกขยะพร้อมก่อสร้าง
ร้ัว ค.ส.ล. 

เพื่อลดปริมาณขยะและ
กระตุน้ใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบใน
การจดัการขยะ 
และมีมาตรฐาน 

ทุกชุมชน  วดั  โรงเรียน  
และหน่วยงานราชการ
ภายในเขตเทศบาล 

2,000,000 
(เงิน

อุดหนุน)- 

2,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

2,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ขยะในชุมชน
ลดลงร้อยละ 70 

ปริมาณขยะลดลง 
ขยะบางส่วนสามารถน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้

กอง
สาธารณสุ

ขฯ 
 

6 โครงการติดตั้งบ่อดกั
ไขมนัมาตรฐานตลาด 

-เพื่อใหมี้การดกัไขมนั
และส่ิงปฏิกลูจากตลาด
ก่อนระบายลงสู่ราง
ระบายน ้าสาธารณะ 

-ติดตั้งบ่อดกัไขมนั
มาตรฐานตลาดจ านวน 2 
จุด 

100,000 
(เงิน

อุดหนุน) 
 

- - 1  แห่ง -ท่อระบายน ้า / รางระบาย
น ้าสะอาด ปราศจาก
ไขมนั  ส่ิงปฏิกลู 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2558 ถึง  2560) 

เทศบาลต าบลเมืองคง   อ าเภอคง   จังหวดันครราชสีมา 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  

 10.3 ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวมเพือ่จัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่ 

จะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผดิชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างโรงฆ่า
สัตวม์าตรฐาน บริเวณ
บ่อทิ้งขยะบา้นโนน
มะเกลือ 
 
 

เพื่อมีโรงฆ่าสัตวท่ี์เป็น
มาตรฐานในการบริการ
ผูป้ระกอบการ 

มีโรงฆ่าสัตวท่ี์เป็น
มาตรฐาน 

- 25,000,000 

(เงิน
อุดหนุน) 

 
 

- 1  แห่ง มีโรงฆ่าสัตวท่ี์เป็น
มาตรฐานในการบริการ
ผูป้ระกอบการ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

8 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะโรงไฟฟ้าชีวมวล 
บริเวณบ่อทิ้งขยะบา้น
โนนพิมาน 

เพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะ
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณ
บ่อทิ้งขยะบา้นโนนพิมาน 
 

มีเตาเผาขยะโรงไฟฟ้าชีว
มวล บริเวณบ่อทิ้งขยะ
บา้นโนนพิมาน 
 

2,000,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

- - 1  แห่ง สภาวะส่ิงแวดลอ้มไม่ถูก
ท าลายและมีพลงังาน
ทดแทนท่ีมีคุณภาพท่ี
สามารถจ าหน่ายได ้
 
 
 
 

กองช่าง 
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ส่วนที ่6 

การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตาม
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ส่วนที่  6 
  การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตาม ประเมินผล 
 

  จุดมุ่งหมายส าคญัของการประเมินผลแผนพฒันาสามปี คือการประเมินวา่มีการน าแผนพฒันา สามปี
ไปปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพียงใด และไดผ้ลเป็นอยา่งไรเพื่อจะสามารถวดัความสัมฤทธ์ิผลของ แผนพฒันา
สามปีได ้ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวมรวบขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นสมมุติฐานในการ จดัท าแผนพฒันา
สามปีฉบบัต่อไปได ้ดงันั้นการท่ีจะประเมินผลแผนพฒันาสามปีในภาพรวมได้ จ  าเป็นตอ้งประเมินผลการ
ปฏิบติัในแต่ละแนวทางการพฒันาก่อน เพื่อน าไปสู่การวดัความส าเร็จของยทุธศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นไดว้า่
การพฒันาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและตอบสนองต่อวสิัยทศัน์หรือไม่ 
   เทศบาลต าบลเมืองคง  ไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพฒันา
เทศบาลต าบลเมืองคง ตามค าสั่งท่ี  349 / 2556  ลงวนัท่ี  9  ธนัวาคม  2556  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ้ 28 ประกอบดว้ย 

1.  นายศราวธุ  ล้ิมโชติการ   สมาชิกสภาเทศบาล  ประธาน 
2.  นายด ารงศกัด์ิ  ศิริประภา   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ  
3.  นายทวศีกัด์ิ  นามศิริพงศพ์นัธ์ุ   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
4.  นางวรรณิษา  ศรีวรีพงศ ์  ผูแ้ทนประชาคมฯ  กรรมการ 
5.  นายกนก  ยนตส์ าอางค ์  ผูแ้ทนประชาคมฯ  กรรมการ  
6.  เกษตรอ าเภอคง    ผูแ้ทนภาคราชการ/รัฐวสิาหกิจ กรรมการ 
7.  สาธารณสุขอ าเภอคง    ผูแ้ทนภาคราชการ/รัฐวสิาหกิจ กรรมการ  
8.  นางวมิล  ฉตัรวงศว์าน   ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
9.  นายพรมมา  ตุ่นค า    ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
10.  นายนิกร  ศิริอุดม   ปลดัเทศบาล        กรรมการ / เลขานุการ 

    11. นายสมชาย   ธูปเทียน                รก.หน.ส านกัปลดัเทศบาล        ผูช่้วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 
   1.  ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
   2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ   ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในเดือนธนัวาคม
ของทุกปี  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
   4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร  
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 แนวทางและวธีิการขั้นตอนในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี 

 การตดิตาม  
   การติดตามนั้นจะท าใหเ้ราทราบไดว้า่ขณะน้ีไดมี้การไดมี้การปฏิบติัตามแผนสามปี ถึงระยะใดแลว้ 
ซ่ึงเทคนิคอยา่งง่ายท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามได ้เช่น Gant Chart ท่ีจะท าใหห้น่วยงานสามารถ
ติดตามไดว้า่การด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวห้รือไม่แผนปฏิบติัการก็จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดตามผลการด าเนินงานดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ 
 

 การประเมินผล  
   การประเมินผลแผนพฒันาสามปี จ าเป็นตอ้งมีเกณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดั เพื่อใชเ้ป็นกรอบใน
การประเมินเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบดว้ยเกณฑท่ี์ส าคญั 
ใน 2 ระดบั คือเกณฑก์ารประเมินหน่วยงานและเกณฑก์ารประเมินโครงการ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

 เกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดัการประเมินผลหน่วยงาน 
   ประกอบดว้ย 7 เกณฑ ์22 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

   1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลวุตัถุประสงค์ของนโยบาย  
   เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีน า
นโยบายไปปฏิบติั กบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององคก์ร 2 ส่วน คือ ผล
ในภาพรวมและระดบัปฏิบติัการ ผลการด าเนินงานจะตอ้งเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบอยา่งกวา้งขวาง อยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปี
สัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานท่ีมุ่งหมายบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธในระยะยาว โดยมีตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 2 
ประการคือ 
    1.1 ผลผลติ  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
    1.1.1 ผลผลติในภาพรวม เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ โดย
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเป้าหมายรวมขององคก์รในสายตาของสมาชิกขององคก์ร  และ
ประชาชนผูรั้บบริการ การประเมินผลดงักล่าวมีลกัษณะท่ีเป็นพลวตัร และมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาวะแวดลอ้ม
ของภายนอกองคก์ร 
    1.1.2 ผลผลติระดับปฏิบัติการ   เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดบัการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลงัคนระดบัการบริการต่อหน่วยเวลา 
สัดส่วนของตน้ทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลตอบแทน 
คุณภาพของผลผลิตต่อและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรขององคก์ร การประหยดัพลงังาน
และการรักษาสภาวะแวดลอ้ม 
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   2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
   ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 
    1. การเข้าถึง เนน้ความส าคญัในเร่ืองโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส
ในสังคมใหไ้ดรั้บบริการสาธารณะ 
    2. การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ประชาชน 
    3. การกระจายผลประโยชน์  เนน้ความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนใหแ้ก่สมาชิกในสังคม 
    4. ความเสมอภาค  เนน้ความเป็นธรรมเพื่อใหห้ลกัประกนัเร่ืองสิทธิและโอกาสใน
การไดรั้บบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

   3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
   ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ 
    1. สมรรถนะของหน่วยงาน  เป็นตวัช้ีขีดความสามารถในการใหบ้ริการและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
    2.   ความทัว่ถึงและเพยีงพอ  พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ
ครบถว้นของการใหบ้ริการทั้งในดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาท่ีบริการ 
    3. ความถี่ในการให้บริการ  เป็นตวัช้ีวดัระดบัการบริการต่อหน่วยเวลาวา่มีความ
สม ่าเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 
    4. ประสิทธิภาพการให้บริการ  เป็นการช้ีวดัประสิทธิภาพขององคก์รท่ีมุ่งเนน้การ
บริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา มีการใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม ซ่ึงในทางปฏิบติัจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรฐานการ
บริการไวเ้ป็นแนวทาง 

   4. เกณฑ์ความรับผดิชอบต่อหน่วยงาน 
   ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ 
    1. พนัธกจิต่อสังคม เป็นตวัช้ีวดัแสดงถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีมีต่อสังคม พิจารณา
ไดจ้ากวสิัยทศัน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
    2. ความรับผดิชอบต่อสาธารณะ  เป็นตวัช้ีวดัถึงความรับผดิชอบต่อประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
    3. การให้หลกัประกนัความเส่ียง  เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีความส าคญัเพื่อใหห้ลกัประกนัวา่ 
ประชาชนผูรั้บบริการจะไดค้วามคุม้ครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
ปฏิบติังานของหน่วยงาน 
    4. การยอมรับข้อผดิพลาด  เป็นตวัช้ีถึงความรับผดิชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงและ
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีจะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีเกิดความผดิพลาดในการบริหารหรือการปฏิบติังาน 
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   5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 
    1. การก าหนดประเด็นปัญหา  การก าหนดประเด็นปัญหาท่ีมาจากประชาชน
ผูรั้บบริการและมีการพิจารณาจดัล าดบัความส าคญั 
    2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นตวัช้ีถึงระบบเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการ 
    3. มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตวัช้ีวดัถึงความพร้อมในการ
แกปั้ญหาใหก้บัประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกวา้งใหส้าธารณชน
ไดรั้บทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
    4. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตวัช้ีวดัการตอบสนองในการแกไ้ขปัญหา การ
ใหค้วามส าคญัและการก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อ
ปัญหา 

   6. เกณฑ์ความพงึพอใจของลูกค้า 
   ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 2 ประการคือ  
    1. ระดับความพงึพอใจ  เป็นตวัช้ีวดัความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการปฏิบติังาน 
    2. การยอมรับหรือคัดค้าน  เป็นตวัช้ีวดัระดบัการยอมรับมาตรการ นโยบายของ
หน่วยงานซ่ึงพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคดัคา้น เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

   7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
   ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
    1. ผลกระทบภายนอก  เป็นตวัช้ีวดัวา่หน่วยงานก่อใหเ้กิดผลกระทบซ่ึงสร้างความ
เสียหายจากการด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวดัจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดข้ึน เช่น 
การก่อสร้างถนนขวางทางน ้าหลากท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมใหญ่ 
    2. ต้นทุนทางสังคม  เป็นตวัช้ีวดัผลเสียท่ีสังคมตอ้งแบกภาระ เช่นค่าใชจ่้ายในการ
ฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
   เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑร์วมและสามารถใชเ้ป็นกรอบหรือ
เคร่ืองมือในการประเมินผลลพัธ์สุดทา้ยและผลกระทบในการด าเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานใน
การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัระดบัการบรรลุผลและการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคา้หรือ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตวัแปรอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะกิจกรรมการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดัการประเมินผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวช้ีวดั 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. ผลสัมฤทธ์ิและการบรรจุ
วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลพัธ์ 

- ผลต่างระหวา่งเป้าหมายกบั 
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 การเขา้ถึง 
 การจดัสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค 

- ประมาณและคุณภาพทรัพยากร
ท่ีไดรั้บจดัสรรต่อคน 
-ผลประโยชน์ท่ีแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บในแต่ละคร้ัง 
-การไม่เลือกปฏิบติัและ/หรือการ
เลือกปฏิบติัท่ีเป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบ้ริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทัว่ถึงและเพียงพอ 
 ความถ่ีในการใหบ้ริการ 
 ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

-พื้นท่ีเป้าหมายและประชากร 
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการ 
- จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ 
- ผลลพัธ์เทียบกบัปัจจยัน าเขา้ 

4. ความรับผดิชอบของ
หน่วยงาน 

 พนัธกิจต่อสังคม 
 ความรับผดิชอบต่อสาธารณะ 
 การใหห้ลกัประกนัความเส่ียง 
 การยอมรับผดิพลาด 

- การจดัล าดบัความส าคญั 
- ภารกิจหลกัและภารกิจรอง 
- การตดัสินใจท่ีสะทอ้นความ
รับผดิชอบ 

5. การสนองตอบความตอ้งการ
ของประชาชน 

 การก าหนดประเด็นปัญหา 
 การรับฟังความคิดเห็น 

- ระดบัการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 

  มาตรการ/กลยทุธในการแกไ้ข
ปัญหา 

 ความรวดเร็วในการแกไ้ข
ปัญหา 

- การส ารวจความตอ้งการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร  ระดบัความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คดัคา้น 
 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีพอใจหรือไม่
พอใจ 
- ความคาดหวงั 
- ผลสะทอ้นกลบั 
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7. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

 ตน้ทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขดัแยง้ทางสังคม 

 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดัการประเมินผลโครงการ 
  การประเมินผลโครงการ จ าเป็นตอ้งมีเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัเพื่อเป็นเคร่ืองมือก าหนดกรอบทิศทางใน
การวเิคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบดว้ยเกณฑท่ี์ส าคญั 8 เกณฑ ์ดว้ยกนัคือ 

   1. เกณฑ์ความก้าวหน้า 
   เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินกิจกรรมกบัเป้าหมายท่ีก าหนดตามแผน การประเมิน
ความกา้วหนา้มุ่งท่ีจะตอบค าถามวา่ การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกบัปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ 
คือ 
    1.1 ผลผลติเทยีบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  ของโครงการ
วา่บรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด อาทิ  ความยาวของถนนท่ีสร้างได ้จ  านวนแหล่งน ้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร 
สัดส่วนปริมาณภารการก่อสร้าง เทียบกบัเป้าหมายในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
    1.2 จ านวนกจิกรรมแล้วเสร็จ เน่ืองจากโครงการประกอบดว้ยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย 
จึงจ าเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดัความกา้วหนา้ โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการไป
แลว้ ทั้งกิจกรรมหลกั กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ 
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ  
    1.3 ทรัพยากรทีใ่ช้ไปในช่วงเวลา   เป็นตวัช้ีวดัความกา้วหนา้ของการใชท้รัพยากรใน
โครงการ ซ่ึงครอบคลุมดา้นงบประมาณโครงการ ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีใชไ้ป งบประมาณท่ีอยูร่ะหวา่งผกูพนั 
เงินงวดและแผนการใชจ่้ายงบประมาณโครงการ และอตัราการใชบุ้คลากรสัมพนัธ์กบัเวลา ในรูปของคน –วนั  
หรือ คน-เดือน  
    1.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ไป  เป็นตวัช้ีวดัความกา้วหนา้เพื่อดูวา่ไดใ้ชเ้วลาไปเท่าใดแลว้ และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแลว้เสร็จ โดยจะสามารถใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายดา้นเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตอ้งใชจ้ริงเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรวม 

   2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
   การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได ้กบัทรัพยากรท่ีใชไ้ปในการ
ด าเนินงาน ทรัพยากรท่ีใชน้อกจากงบประมาณแลว้ยงัหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางการจดัการ
และเวลาท่ีใชไ้ปในการด าเนินงาน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ คือ 
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    2.1 สัดส่วนผลผลติต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตวัช้ีประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ากบัการลงทุน ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการใชจ่้ายเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใชจ่้ายและประหยดัตน้ทุนการผลิต 
    2.2 ผลติภาพต่อก าลงัคน  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี
โครงการ ซ่ึงนอกจากจะเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานแลว้ ยงัแสดงถึงสมรรถนะและศกัยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลงัคนท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดว้ย 
    2.3 ผลติภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ  านวน
ครัวเรือนท่ีไดรั้บการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้เรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
    2.4 การประหยดัทรัพยากรการจัดการ  เป็นตวัช้ีวดัความสามารถของโครงการในการ
ประหยดัทรัพยากรทางการบริหารการจดัการ อาทิ การปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นในการด าเนินโครงการตดั
ทอนขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงส่งผลต่อการลดค่าใชจ่้ายของโครงการ การประหยดัค่าพลงังานและค่า
สาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของค่าใชจ่้ายรวม 

   3. เกณฑ์ประสิทธิผล 
   การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑพ์ิจารณาระดบัการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น โดยดูจาก
ผลลพัธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ  

             3.1 ระดับการบรรลเุป้าหมาย   เป็นตวัช้ีวดัวา่โครงการบรรลุเป้าหมายดา้นใดบา้งและ
การบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอยา่งไร โดยสามารถวดัการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

    3.2 ระดับการมส่ีวนร่วม  เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จโดยใหค้วามส าคญักบัมิติการมีส่วน
ร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลไดว้า่การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดบัความส าเร็จ
มากนอ้ยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร ระดบัการมีส่วนร่วมสามารถวดั
จาก จ านวนประชากร ความถ่ีระดบัและกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตดัสินใจ วางแผนและติดตามผล 
    3.3 ระดับความพงึพอใจ เป็นเกณฑว์ดัระดบัการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชาชนเป้าหมายท่ีพึงพอใจกบับริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
โครงการ ระดบัความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
    3.4 ความเส่ียงของโครงการ  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิผลเพื่อดูวา่โครงการมีความเส่ียงในการ
บรรลุเป้าหมายดา้นใดดา้นหน่ึงหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซ่ึงค่าความเส่ียงจะประเมินจากการ
เปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มของโครงการ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลอ้มทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
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 4. เกณฑ์ผลกระทบ 
   เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งท่ีมุ่งหวงัและผลกระทบท่ีไม่ไดมุ้่งหวงั ซ่ึงอาจเป็นผลดา้น
บวกหรือดา้นลบก็ได ้ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ประการ คือ 
    4.1 คุณภาพชีวติ  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบต่อการพฒันาหรือยกระดบัคุณภาพชีวติของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได ้ความเป็นอยู ่โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามยั สภาพแวดลอ้ม
ของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวดัจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรั้บบริการจากโครงการพฒันาท่ี
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติท่ีดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
    4.2 ทศันคติและความเข้าใจ เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดยมุ่งเร่ืองทศันคติและความเขา้ใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการ โดยสามารถวดัระดบัทั้งเชิงบวกและลบต่อตวัโครงการเอง โดยเฉพาะ
วตัถุประสงคแ์ละมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทศันคติต่อ
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีโครงการ 
    4.3 การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดยใหค้วามส าคญัเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลงัมีโครงการ อาทิ สัดส่วน ของ
ครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยกีารผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม จ านวนเกษตรท่ีท าการเกษตรแบบ ธรรมชาติ
มากยิง่ข้ึน  การปฏิบติัของใชย้วดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง มากข้ึนและลดละ
พฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี   

   5. เกณฑ์ความสอดคล้อง 
   เกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งมุ่งพิจารณาวา่วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการหรือสามารถแกไ้ขปัญหาตามท่ีก าหนดไวแ้ต่ตน้หรือไม่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการประเมินความตอ้งการท่ีแท้จริง 
ตลอดจนจะตอ้งตอบค าถามดว้ยวา่แนวทางและกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาท่ี
เป็นจริงไดห้รือไม่ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
    5.1 ประเด็นปัญหาหลกั ซ่ึงพิจารณาจากจ านวนเร่ืองหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ทั้งท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้และท่ียงัไม่สามารถแกไ้ข รวมถึงการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาตามความเร่งด่วน 
ตามความรุนแรงของปัญหา 
    5.2 มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตวัช้ีวดัความสอดคลอ้งกบัการแกไ้ข
ปัญหา ซ่ึงเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจ้ากมาตรการท่ีผูบ้ริหารโครงการน ามาใช้
ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการและความสอดคลอ้งกบัปัญหาหลกั 
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    5.3 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตวัช้ีวดัถึงความ
ตอ้งการของผูรั้บบริหารในการแกไ้ขปัญหาท่ีประสบอยู ่อาทิ ค  าร้องเรียน ขอ้ร้องทุกข ์ใหแ้กไ้ขปัญหาเพื่อ
สนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการท่ีไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือไดรั้บ
ความเสียหายจากการด าเนินโครงการซ่ึงจะเป็นตวัช้ีความสอดคลอ้งในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของประชากรเป้าหมาย 

   6. เกณฑ์ความยัง่ยนื  
   เป็นเกณฑก์ารพิจารณาท่ีสืบเน่ืองจากความสอดคลอ้ง โดยพิจารณาระดบัความต่อเน่ืองของ
กิจกรรมวา่จะสามารถด าเนินต่อไปไดโ้ดยไม่มีการใชง้บประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เล้ียงตวัเองได ้นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยงัพื้นท่ีแห่งใหม่ประกอบดว้ย
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
    6.1 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกจิ เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ 
อาทิ จ  านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจ่้ายงบประมาณภาระผกูพนั สัดส่วนค่าใชจ่้ายเทียบกบั
ผลผลิตท่ีได ้ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนบัสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวยีน 
จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีถึงความอยูร่อดทางเศรษฐกิจของโครงการ  
    6.2 สมรรถนะด้านสถาบัน  เป็นตวัช้ีวดัความสามารถของหน่วยงานในการบริหาร
โครงการ การพฒันาองคก์รประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตดัสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุง
ระเบียบวธีิการปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
    6. ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตวัช้ีวดัความย ัง่ยนืโดยพิจารณาความสามารถในการ
พึ่งตวัเอง โอกาสและช่องวางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จดว้ยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลงั
ผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง ไดแ้ก่ การขยายพื้นท่ีโครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทัว่ภูมิภาค และการยกระดบัโครงการเป็นระดบัชาติ 

   7. เกณฑ์ความเป็นธรรม 
   เป็นเกณฑท่ี์มุ่งใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลพัธ์และผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ โดยยดึหลกัการวา่ประชากรกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บหลกัประกนัเร่ืองความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค ความทัว่ถึง  ในการบริการ การจดัสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3  ประการ คือ 
    7.1 ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตวัช้ีวดัความเป็นธรรมโดยใหค้วามส าคญัทุก
กลุ่มยอ่ย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรแหล่งน ้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การ
จดัหาต าแหน่งใหก้บัผูว้า่งงานและผูถู้กเลิกจา้ง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวกิฤติเศรษฐกิจท่ีจดั
ใหแ้ก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 



 

207 
 

    7.2 ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตวัช้ีวดัท่ีใหค้วามส าคญัเร่ืองความเป็นธรรมระหวา่ง
เพศ ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีความส าคญัมากข้ึนในการประเมินโครงการพฒันา โดยดูวา่การด าเนินโครงการใหค้วาม
เสมอภาคระหวา่งเพศ หรือมีการเลือกปฏิบติัระหวา่งเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเร่ืองความเท่าเทียบใน
โอกาส บทบาทระหวา่งหญิง/ชาย การปฏิบติัท่ีเคารพสิทธิของสตรี 
    7.3 ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตวัช้ีวดัท่ีเนน้ความเป็นธรรมระหวา่งชนรุ่น ระหวา่ง
ชนรุ่นปัจจุบนัและชนรุ่นอนาคตซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจดัหา
พลงังาน โครงการพฒันาขนาดใหญ่ โครงการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ ผลกระทบดา้น
สังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซ่ึงจะเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการตดัสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบนั 

   8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  
   เป็นเกณฑท่ี์ส าคญัในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ การด าเนินโครงการจะไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือผลกระทบดา้นลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 3 ประการ 
คือ 
    8.1 ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เป็นตวัช้ีวดัความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลจาก
การด าเนินโครงการ โดยเป็นการวดัและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกบัการศึกษาผลกระทบ  
    8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบหรือความเสียหายทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากโครงการพฒันาของรัฐ ในลกัษณะของผลกระทบภายนอก ซ่ึงสร้างภาระใหก้บัประชาชนและชุมชน
โดยรอบท่ีตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายเป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีตอ้งเสียไป อาทิ พื้นท่ีการเกษตรท่ีถูกน ้าท่วมเสียหาย
จากโครงการสร้างเข่ือน 
    8.3  ผลกระทบด้านสังคมและวฒันธรรม เป็นตวัช้ีวดัความเสียหายท่ีเกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานท่ีก่อใหเ้กิด การ
เปล่ียนแปลง การสูญเสียโครงสร้างแบบแผลและวถีิการด าเนินชีวติท่ีดี ความเส่ือมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ความเช่ือ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเก้ือกลูของชุมชนดั้งเดิม 
   เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ ซ่ึง
ครอบคลุมมิติ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม มิติดา้นทรัพยากร และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัจะเป็น
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลกัษณะท่ีเป็นพลวตัร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครง เพื่อวดัถึงความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการพฒันาดา้นต่างๆ ซ่ึงในทางปฏิบติัจ าเป็นตอ้งน ามา
ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะโครงการ โดยก าหนดและวดัตวัแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตวัช้ีวดัรวมของแต่ละ
โครงการต่อไป 
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