
 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ำบริเวณโรงฆา่สัตว ์
 
 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน้ำเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก Ø0.60 เมตร  ยาว  120 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  จำนวน  13  
บ่อ 

450,000 
 

- - - 1  แห่ง การระบายน้ำ
มีความ
คล่องตัว 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงพื้น 
คอนกรีตรอบสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

เพื่อปรับปรุงพื้นคอนกรีต
รอบสำนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองคง 
 

คอนกรีตรอบสำนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

400,000 
 

- - - ภูมิทัศน์รอบ
สำนักงาน
เทศบาล

สวยงามขึ้น 

เทคอนกรีต
รอบสำนักงาน
เทศบาลตำบล
เมืองคง 

กองช่าง 

3  โครงการวางท่อระบายน้ำ
บริเวณหน้าบ้าน นางสมใจ 
ไตรคุม้พันธ์ 

เพื่อการระบายน้ำใน
บริเวณพื้นท่ีและน้ำใช้ใน
ครัวเรือน 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 
0.60 เมตร ยาว 15.00 ม. 

10,000 
 

- - - 1  แห่ง บริเวณ
ดังกล่าวไมม่ี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด
น้ำเสียโรงฆ่าสัตว ์

-เพื่อให้มีการดักไขมันและ
สิ่งปฏิกูลจากโรงฆา่สัตว์
ก่อนระบายลงสู่รางระบาย
น้ำสาธารณะ 
 

มีบ่อบำบัดน้ำเสียที่โรงฆ่าสัตว ์ 200,000 
 

- - - 1 แห่ง สิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงฆ่า
สัตว์ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 โครงการตัดท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล 
2 ซอย 2  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
ระบายน้ำไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ตัดถนน ค.ส.ล. เพื่อวางท่อขนาด 
0.30 เมตร  ยาวประมาณ ๗0 เมตร 
ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 
0.65×0.65 เมตร จำนวน ๗ บ่อ 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๓0 เมตร 
ยาวประมาณ ๗๗ เมตร หรือพื้นท่ี  
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร 

๓๑3,000 
 

- - - 1 สาย เกิดความ
สะดวก,
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
 

6 โครงการตัดท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล. บริเวณตลาดสด  
พร้อมเทพ้ืน ค.ส.ล. 

-เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน้ำเป็นไปด้วยความ
สะดวก 
-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง ระบายน้ำไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ตัดถนน คสล.เพื่อวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด 
0.40 เมตร ยาวประมาณ 38 เมตร 
ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 
0.65×0.65 เมตร จำนวน 4 บ่อ 
ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร 
ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาวประมาณ 42 
เมตร หรือมีพื้นท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
360 ตารางเมตร 

248,000 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

 

7 โครงการปรับปรุงท่อระบาย
น้ำถนนสันติสุข 

เพื่อะการระบายน้ำเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสันติสุข 1,500,000 
 

- - - การระบายน้ำมี
ความคล่องตัวข้ึน 

ร้อยละ 80 

การระบายน้ำ
มีความ
คล่องตัว 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 
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     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการตัดถนนวางท่อ
ระบายน้ำ  ค.ส.ล.  บริเวณ
ถนนมีมั่งคั่ง  ม.  11 

เพื่อการระบายน้ำให้มี
ความสะดวกมากขึ้น 

-ตัดถนนวางท่อระบายนำ้  
ค.ส.ล. Ø 0.06 เมตร จำนวน 
50 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก  
ค.ส.ล.จำนวน 5 บ่อ 
 

170,000 
 

- - - 1 สาย ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขังและ
การระบาย
น้ำดีขึ้น 
 

กองช่าง 
 

9 โครงการตัดถนนวางท่อ  
ค.ส.ล. บริเวณถนนคงคน 
ครพิทักษ์ ช่วงหน้าวัด
ตะคร้อ 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน้ำเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ตัดถนนวางท่อระบายน้ำ   
ค.ส.ล. Ø1.00 เมตร  จำนวน  
195 เมตร  ก่อสรา้งบ่อพัก  
ค.ส.ล.  จำนวน 21  บ่อพร้อมเทพ้ืน 
ค.ส.ล.  หนา 0.15 เมตร กว้าง 2 
ม. ยาวไม่น้อยกว่า 15.50 ม. หรอื
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31 ตร.ม. 

1,000,000 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

10 โครงการตัดถนนวางท่อ  
ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านเอื้อ
อาทร 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน้ำเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ตัดถนนวางท่อระบายนำ้   
ค.ส.ล. Ø0.40 เมตร  จำนวน  
50 เมตร  ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.  
จำนวน  4  บ่อ 
 

120,000 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 
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     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 11 โครงการก่อสร้างบล็อก 
คอลเวิรด์ลำห้วยกุดรังพร้อม
ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
บริเวณลำห้วยกดุรังและ
บริเวณทีด่ินการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สถานีรถไฟ
เมืองคง) 

เพื่อการคมนาคมและการ
ระบายน้ำเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

 แบ่งออกเป็น 4 ช่วง 
1.ตลาดขี้นาก – หลังป้อมยาม
ตำรวจ 
2.หลังป้อมยามตำรวจ – หลัง
บ้านเลขท่ี 189/1 หมู่ที่ 8 
3.หลังบ้านเลขท่ี 189/1 หมู่ที่ 8 – 
หลังบ้านเลขท่ี 92 ม. 7 
4.หลังบ้านเลขท่ี 92 ม. 7–สะพาน
เพ็ชรรัตน ์

- - 40,000,000 
 

- 1 แห่ง การระบายน้ำ
มีความ
คล่องตัวและ
ภูมิทัศน์เมือง
สวยงาม 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างสถาน 
ธนานุบาล 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ทาง
เทศบาลและเพื่อบริการ
ประชาชน 
 

มีสถานธนานุบาลจำนวน 1 แห่ง
ภายในเขตเทศบาล 

- - 5,000,000 
 

- 1 แห่ง เทศบาลมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำห้วยกดุรังบรเิวณ
ชุมชนคงสามัคค ี
 

เพื่อบริการประชาชน มีสะพานข้ามลำห้วยกุดรังจำนวน 1 
แห่งบริเวณชุมชนคงสามัคค ี

- - 10,000,000 
 

- 1 สาย ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 
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เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14 โครงการก่อสร้างอาคารพสัดุ
พร้อมรั้วบรเิวณบ่อทิ้งขยะ
บ้านโนนมะเกลือ 

เพื่อเก็บพัสดุของเทศบาล มีอาคารเก็บพัสดุ จำนวน 1 แห่ง 
พร้อมรั้ว 

- 3,000,000 
 

- - 1 แห่ง เทศบาลมี
สถานท่ีจัดเก็บ
พัสดุ ครภุัณฑ ์

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ถนนสันตสิุข  
ซอย 1 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
และระบายน้ำไดส้ะดวก 

ตัดถนน คสล. เพื่อวางท่อขนาด 0.40 
เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร ก่อสร้าง
บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.65×0.65 
เมตรจำนวน 4 บ่อ ก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. หนา 0.10 เมตร ขนาดกว้าง 
1.00 เมตรยาว 60 เมตร หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 60 ตารางเมตร 

148,000 
 

- - - 1 สาย เพื่อระบายน้ำ
ได้สะดวก
การจราจรไม่
ติดขัด 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถมลำห้วย  
เทคอนกรีต ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล.บริเวณลำคลองหลัง
สำนักงาน ทต.เมืองคง 

เพื่อการคมนาคมสะดวก
และระบายน้ำไดส้ะดวก 

ปรับปรุงถมลำห้วย  เทคอนกรตี ค.
ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
บริเวณลำคลองหลังสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองคง 

1,400,000 
 

- - - 1 แห่ง เพื่อการคมนาคม
สะดวกและระบาย
น้ำได้สะดวก
การจราจรไม่
ติดขัด 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
และลานจอดรถบริเวณ
สำนักงาน ทต.เมืองคง 

เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ
บริเวณสำนักงาน ทต.
เมืองคง 

มีโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน ทต.
เมืองคง 

1,000,000 
 

- - - 1 แห่ง บริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

18 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บริเวณถนนเทศบาล 1 

1.เพื่อให้เป็นถนนที่ได้รับ
มาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตหนา 0.03 กว้างเฉลี่ย 14 ม. 
ยาวประมาณ 336 ม. หรือพื้นที่ปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 4,676 ตร.ม. พร้อมตี เส้น
เครื่องหมายจราจร 

- 1,900,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
โรงเรียนอนุบาลพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

1.เพื่อให้เป็นถนนที่ได้รับ
มาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ตัดถนน คสล. เพื่อวางท่อ  
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ยาวประมาณ 
110 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 
0.65×0.65 เมตร จำนวน 10 บ่อ 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกวา้ง 9.00 
เมตร ยาว 348 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกวา่ 3,368 ตร.ม. 

2,479,000 
 

- - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยั
ในการคมนาคม
และการระบาย
น้ำได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 

20 โครงการซ่อมแซมถนน ค.
ส.ล. สายหนองสรวง - 
โนนตะโก 

1.เพื่อให้เป็นถนนที่ได้รับ
มาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ร้ือถอนถนน ค.ส.ล.  และก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 เมตรกวา้ง 
3 เมตร ยาว 35 เมตร  หรือพื้นที่  
ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  105  ตร.ม. 

99,670 
 

- - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
 
 

 
21 โครงการปรับปรุงถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บริเวณถนนสระลอย
กระทงไปทางวดัตะคร้อ 

-เพื่อให้เป็นถนนที่ได้
มาตรฐาน 
-เพื่อความปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตหนา 0.03 กว้างเฉลี่ย 7 ม. 
ยาวประมาณ 408 ม. หรือพื้นที่ปรับปรุง
ไม่น้อยกวา่ 2,838 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
เครื่องหมายจราจร 

1,200,000 
 

- - - 1 สาย -ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยั
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนซอยหลังวัด (ทางรถไฟ-
สามแยกบ้านช่างไฟ
เทศบาล) 
 
 

-เพื่อให้เป็นถนนที่ได้
มาตรฐานและเพื่อความ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยหลังวัด 
(ทางรถไฟ-สามแยกบ้านช่างไฟ
เทศบาล) 

- 500,000 
 

- - 1 สาย -ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

2๓ โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟั ล ท์ ติ ก ค อน ก รี ต  ถน น
เทศบาล 5 

1.เพื่อให้เป็นถนนที่
ได้รับมาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หนา 0.03 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 8.25 เมตร ยาวประมาณ 
450 เมตร หรือมีพื้นท่ีปรับปรุงไม่
น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร พรอ้ม
ตีเส้นเครื่องหมายจราจร 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 

-  - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

1.เพื่อให้เป็นถนนที่ได้รับ
มาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 
เมตร กว้าง3.00 เมตร  ยาว  
23.00 เมตร  ถนนกว้าง 4.65 
เมตร  ยาว  23 เมตร หรือ พื้นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 175.95 
ตารางเมตร 

100,000 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ถนน
คงคนครพิทักษ์ช่วงแยกหลัง
ศาลเจ้าถึงสุดเขต (ซอย 3) 

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ใหม่ แทนผิวจราจรเดมิที่มี
สภาพไม่ราบเรียบและ
ชำรุดเสยีหายใหม้ีผิว
จราจรใหม่ที่ราบเรียบ
สะดวก 2. เพื่อลด
อุบัติเหต ุ
 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตหนา 0.03 กว้าง
เฉลี่ย 10 ม. ยาวประมาณ 332 
ม. หรือพื้นที่ปรับปรุงไมน่้อยกว่า 
3,453 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
เครื่องหมายจราจร 

1,033,600 
 

 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 
 

26 โครงการซ่อมแซมถนน
บริเวณโรงฆ่าสัตว ์

เพื่อการคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวก 

ซ่อมแซมถนนบรเิวณโรงฆ่าสัตว ์ 80,000 
 

- - - 1 สาย เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

27 โครงการก่อสร้างบ้านพัก
ราชการส่วนท้องถิ่น 

เพื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มีบ้านพัก 

ก่อสร้างบ้านพักราชการส่วนท้องถิ่น - 3,000,000 
 

- - 1 แห่ง ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นมี
บ้านพัก
ราชการ 

กองช่าง 

28 โครงการทาสีสำนักงาน
เทศบาลและหอประชุม
ตระกลูสุข 

เพื่อทาสีสำนักงาน
เทศบาลและหอประชุม
ตระกลูสุข 
 

ทาสีสำนักงานเทศบาลและ
หอประชุมตระกลูสุข 

250,000 
 

- - - 1 แห่ง ทาสีสำนักงาน
เทศบาลและ
หอ 
ประชุมตระกลู
สุข 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงวัด
ป่าเข้าเขตเทศบาลตำบล
เมืองคง (นอกเขตเทศบาล) 

1.เพื่อให้เป็นถนนที่ได้รับ
มาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดความหนา  0.15 ม.  กว้าง
เฉลี่ย  5.00  ม.  ยาวประมาณ  
450  ม. ทั้งสองฝั่ง หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  4,500  ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร 
 
 
 

- 3,375,000 
 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

30 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง และตดิตั้งโซลารเ์ซลล ์

เพื่อไว้สำหรับตดิตั้งไฟส่อง
สว่างในพื้นที่  ท่ีมีไฟฟ้าไม่
ทั่วถึง 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าในพื้นที่  ท่ีมีไฟฟ้าไม่
ทั่วถึง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมี
ไฟส่อง

สว่างทัว่ถึง
ทุกชุมชน 

เพื่อมีไฟส่อง
สว่างทั่วถึงทุก
ชุมชน 

กองช่าง 
 
 
 

 
31 โครงการยา้ยหม้อแปลง

ไฟฟ้าจากโรงเรียนวันครู 
2502 ไปตดิตั้งที่โรงเรียน
อนุบาลฯ 

เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ย้ายหม้อแปลงขนาด 150 KVA 
จากโรงเรียนวันครู 2502 ไปท่ี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมือง
คง 
 

250,000 
 

- - - ร้อยละ 
100 ของ
โรงเรียน
อนุบาลฯ
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กฯ 

โรงเรียน
อนุบาลฯและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
กระแสไฟฟ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

32 โครงการปรับปรุงพื้นผิว
ตลาดสดด้านทิศตะวันตก 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

เพื่อบริการผู้ประกอบการ
และผู้อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงพื้นผิวตลาดสด  
ทต.เมืองคง พร้อมวางท่อระบายนำ้ 

500,000 
 

- - - ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน ์

ผู้ประกอบการ
และผู้อุปโภค
บริโภคไดร้ับ
ความสะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓3 โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมตระกลูสุข 
 

เพื่อปรับปรุงหอประชุม
ตระกลูสุขโดยการรื้อถอน
ห้องน้ำห้องส้วมพร้อม
ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม
ใหม่และอื่นๆตามความ
เหมาะสม 

-ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม 
-รื้อถอนห้องน้ำห้องส้วมเดิม และ
ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 5.5 เมตร 
-ติดตั้งตาข่ายกันนกด้านนอก 
-ปรับปรุงโครงสร้างทั้งภายในและ
ภายนอกตามความเหมาะสม 

500,000 
 
 
 

 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

100% ของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 

ประชาชน
สามารถมาใช้
บริการ
หอประชุมใน
การจัดเลี้ยง
ต่างๆได ้
เทศบาลมี
หอประชุมที่
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
ตลาดสดเทศบาลตำบลเมือง
คง 

เพื่อเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างตลาดสด เช่น 
หลังคา  และโครงสร้าง
ด้านอื่นๆตามความ
เหมาะสม 

ปรับปรุงโครงสร้างตลาดสด เช่น 
หลังคา  และโครงสร้างด้านอื่นๆ
ตามความเหมาะสม 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

- ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกสบาย 

ตลาดสดเทศบาล
ตำบลเมืองคง
ได้รับการ
ปรับปรุง
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ
บ้านโนนพิมาน 
 

เพื่อปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ
บ้านโนนพิมาน 

ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะบ้านโนนพิมาน 2,000,000 
 
 
 
 

- - - มีสถานท่ี
รองรับขยะ
เพียงพอ 

มีสถานที่รองรับ
ขยะเพียงพอและ
ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
บริเวณใกล้เคียง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์
เทศบาลตำบลเมืองคง 
 
 

เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์มี
มาตรฐานและมีความ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

ปรับปรุงมาตรฐานโรงฆ่าสัตว ์ 2,000,000 
 

- - - โรงฆ่าสัตว์มี
มาตรฐาน 

โรงฆ่าสัตว์มี
มาตรฐานและมี
ความปลอดภยั
ต่อผู้บริโภค 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๔ โครงการเทพ้ืนคอนกรีต
พร้อมหลังคาจอดรถและ
ล้อมรั้วหน้าโรงฆ่าสัตว ์

-เพื่อเทพื้นคอนกรีต 
-เพื่อสร้างหลังคาจอดรถ 
-เพื่อก่อสร้างรั้ว 

เทพ้ืนคอนกรีตหน้าโรงฆ่าสัตว์พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. หนาเฉลี่ย 
10 – 15 ซ.ม. และหลังคาโรงจอด
รถ 

1,500,000 
 
 

 

- - - 1 แห่ง 
 

มีลานจอดรถ
สำหรับบริการ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ สำรวจข้อมลูความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อใช้
ประโยชน์จดัทำแผนพัฒนาสี่
ปี 
 

เพื่อสำรวจข้อมลูความ
จำเป็นพื้นฐานของ
ประชาชน 

สำรวจข้อมลูความจำเป็นพื้นฐานทุก
ครัวเรือน 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง ทราบข้อมูล
ความจำเป็น
พื้นฐานของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

สำนักปลดัฯ 

๒ โครงการสวัสดิการชุมชน 1.เพื่อให้การสงเคราะห์
ประชาชน  ผู้ยากไร้  ด้อย
โอกาส ผูสู้งอายุ   คน
พิการ 
2.เพื่อให้ความช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ 
3.เพื่อให้การสงเคราะห์แก่
เด็ก  และเยาวชนท่ียากไร้  
และด้อยโอกาส 
 

1.จัดหาถุงยังชีพแก่  ผู้สูงอาย ุ
คนพิการ  ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
2.ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสา
ธารณภัยต่างๆ 
3.จัดหาชุดนักเรยีนแก่เด็กนักเรียนท่ี
มีฐานะยากจน 
4.มอบทุนการศึกษาแกเ่ด็กนักเรียน
ที่มีฐานะยากจน 
 
 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชน
ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

1.ประชาชนผู้
ยากไร้  และ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
สงเคราะห์จาก
เทศบาล 
2.ประชาชนท่ี
ประสบสา
ธารณภัยได้รับ
ความ
ช่วยเหลือจาก
เทศบาล 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 
 
 

 

โครงการช่วยเหลือคน
พิการ  คนชรา  เด็ก และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได ้

ให้การช่วยเหลือตามโอกาสต่าง ๆ 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 90 
ของประชน
ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ช่วยเหลือผู้ที่
ไม่สามารถ
ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ให้มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนักปลัดฯ 
 

 

4 โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุของ
เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
เห็นถึง
ความสำคญั
ของผู้สูงอาย ุ

กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

5 โครงการตรวจสุขภาพผูสู้ง
วัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ

เพื่อตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเชน่ 
- ตรวจสุขภาพทั่วไป 
- ตรวจสายตา (มอบแวน่ตาใน

รายที่มีปัญหา) 
- ตรวจสุขภาพช่องปาก 
(จัดหาฟันเทียมให้รายที่มปีัญหา) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการ
ตรวจมี

สุขภาพท่ีดี
ขึ้น ร้อยละ 

70 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลให้ดี
ขึ้น 

กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 โครงการจดัอบรมศึกษาดู
งานของผู้สูงอายุ 
 
 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 

จัดกิจกรรมผูสู้งอายุของเทศบาล
ตำบลเมืองคง 
 
 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนท่ี
เข้าอบรมมี

ความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
เห็นถึง
ความสำคญั
ของผู้สูงอาย ุ
 
 

กองสาธารณสุข
ฯ 
 

 
 

7 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ของเยาวชนและจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้เยาวชนรู้บทบาทหน้าท่ี 
2. เพื่อให้เยาวชนมีการ
พัฒนาท้ังทางกาย  
สติปัญญาอารมณ์  และ
สังคม 

จัดอบรมศึกษาดูงานพร้อมจดั
กิจกรรมใหเ้ยาวชนในเขตเทศบาล 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนท่ี
เข้าอบรมมี

ความรู้
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนรู้สิทธ ิ 
หน้าที่ของตนใน
การปฏิบัติตน
เป็นคนดีของ
สังคม 

สำนักปลัดฯ 
 

8 โครงการเทศบาลสัมพันธ์แม่
ลูก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 

1. สตรีที่คลอดบุตรในช่วง  3  
เดือนแรก  ไดร้ับมอบชุดของขวัญ
สำหรับดูแลลูก  1  ชุด 
2. ไดร้ับการตรวจเยี่ยมจาก จนท. 
ทีมสุขภาพ 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

สตรีที่คลอด
บุตรมี

คุณภาพชีวิต
ที่ดเีพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

1.สตรีที่คลอด
บุตรมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีได้รับการดแูล
เอาใจใส่จากสังคม 
2.ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มี
ความรกัความ
ผูกพัน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9 โครงการขยายผล
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน 

เพื่อมีอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุทีบ่้าน 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเมือง
คง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการ

ดูแลเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลได้รับ
การดูแลและ
ช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว 
 
 

เพื่อให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 

ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ความรุนแรง
ต่อเด็กและ
สตรลีดลง 
ร้อยละ 80 

เกิดครอบครัว
ต้นแบบไม่ใช้
ความรุนแรง 

สำนักปลดั ฯ 

๑๑ โครงการเสรมิสร้าง
สมรรถนะการประสานงาน
เพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริม
อนามัยเจรญิพันธ์ 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นใน
ชุมชน 

กลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาล 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กลุ่มวัยรุ่นมี
ความรู้ใน

การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา  

ร้อยละ 80 

กลุ่มวัยรุ่นรู้วิธี
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น 

1.เพื่อฝึกอบรมประชาชน
ให้มีความร้านการ
ประกอบอาชีพตามความ
ถนัด 
2.เพื่อลดปัญหาการ
ว่างงาน 
3.เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

จัดฝึกอบรมอาชีพ  ระยะสั้น 
อาทิ  เช่น   
-  นวดแผนไทย 
- ทำขนมหวาน 
-ตัดผม/เสรมิสวย 
-การทำหัตถกรรม 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้เข้ารับการ
อบรมนำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

ร้อยละ 80 

ประชาชน
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบ
อาชีพได้ 

สำนักปลดัฯ 

13 โครงการบ้านท้องถิ่นประชา
รัฐร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน 
ราชิน ี
 
 
 

-เพื่อสานพลังประชารัฐ
ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือผูย้ากจนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่
อาศัย  ปรับปรุงสภาพการอยู่อาศยั 
ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการหรือผู้ยากจน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาดู
งานของคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลตำบล 
เมืองคง 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการฯ 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ให้แก่
คณะกรมการฯ 

คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนท่ี
เข้าอบรมมี

ความรู้
เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการใน
เขตเทศบาล
ได้รับความรู้
เพิ่มเติมจาก
การศึกษาดูงาน 

สำนักปลดัฯ 

2 โครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานของอสม. เทศบาลตำบล
เมืองคง 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของอสม. 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ให้แก่ 
อสม. 

อสม.ชุมชนในเขตเทศบาล 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนท่ี
เข้าอบรมมี

ความรู้
เพิ่มขึ้น 

อสม.ในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้
เพิ่มเตมิจาก
การศึกษาดู
งาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการเสรมิสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 

เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว
ได้ตระหนักถึงความสำคญั
ของสถาบันครอบครัว 

สมาชิกครอบครัวในเขตเทศบาลเห็น
ความสำคญัของสถาบันครอบครัว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของสถาบัน
ครอบครัว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ตระหนักถึง
ความสำคญั
ของสถาบัน
ครอบครัว 

สำนักปลดั ฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
➢ แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

1.เพื่อสงเคราะห์ผูสู้งอายุ   
มีฐานะยากจน  หรือมี
รายได้ไม่เพียงพอแก่การ
ยังชีพ 
2.เพื่อให้ผูสู้งอายุ   
สามารถดำรงชีพอยู่ได้
อย่างมีความสุข 
 
 

แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ  2,700,000 
 

2,700,000 
 

2,700,000  
 

2,700,000  
 

100%  
ของผู้สูงอาย ุ

ที่ได้รับ 

1.ผู้สูงอายทุี่มี
ฐานะยากจน หรอื
มีรายได้ไม่
พอเพยีงแก่การยัง
ชีพได้รับเบ้ียยังชีพ
จากเทศบาล 
2.ผู้สูงอาย ุ ทีม่ี
ฐานะยากจน  
หรือมรีายได้ไม่พอ
พียงแก่การยงัชีพมี
ปัจจัยในการ
ดำเนนิชีวิต  และ
สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สำนักปลดัฯ 

2 โครงการสนับสนุนการ 
เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ 

1.เพื่อสนับสนุนการ 
เสรมิสร้างสวัสดิการให้แก่
ผู้พิการที่มีฐานะยากจน  
หรือมีรายได้ไมเ่พียงพอแก่
การยังชีพ 
 

แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการ  
จำนวน  40  คน ๆ ละ 800  
บาท/เดือน  

384,000 
 

384,000 
 

384,000  
 

384,000 
 

100%  
ของผู้พิการ

ที่ได้รับ 

1.ผู้พิการ  ทีม่ี
ฐานะยากจน หรอื
มีรายได้ไม่
พอเพยีงแก่การยัง
ชีพได้รับเบ้ียยังชีพ
จากเทศบาล 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
➢ แผนงานงบกลาง 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

1.เพื่อสงเคราะห์ผู้โรค
เอดส์ที่มีฐานะยากจน  
หรือมีรายได้ไมเ่พียงพอแก่
การยังชีพ 
2.เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์
สามารถดำรงชีพ 
อยู่ได้อย่างมีความสุข 
 
 
 

จัดหาเบีย้ยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์
จำนวน  7 คน ๆ ละ  500   บาท/
เดือน 

42,000 
 

42,000 
 

42,000  
 

42,000  
 

100%  
ของป่วยโรค
เอดส์ที่ได้รับ 

1.ผู้ป่วยเอดส์  ที่มี
ฐานะยากจน หรอื
มีรายได้ไม่
พอเพยีงแก่การยัง
ชีพได้รับเบ้ียยังชีพ
จากเทศบาล 
2.ผู้ป่วยเอดส์
ดำรงชีพ มีปจัจยั
ในการดำเนินชีวติ  
และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สำนักปลดัฯ 

4 อุดหนุนโครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตำบลเมืองคง 
 
 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลเมืองคง 

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้
ยั่งยืน 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชน ได้รับ
การสนับสนุน 

100% 

กองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบล
เมืองคงได้รับการ
อุดหนุน 

กองสาธารณสุข
ฯ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

1. เพื่อป้องกันอันตราย
และหรือ 
ลดความรุนแรงจากโรค
ไข้เลือดออก   
2.เพื่อดูแลควบคุม
สภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อ
การเป็นแหล่งก่อโรค 
 

รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออดแก่ประชาชนท่ัวไป  
และแกนนำดา้นสุขภาพ 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประชาชน
เป็น

ไข้เลือดออก
ลดลง ร้อย

ละ 80 

ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถ
ป้องกันตนเอง
และครอบครัว
รวมถึงชุมชน  
จากโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 
 
 

 

โครงการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  และมี
การออกกำลังกายที่
ต่อเนื่อง 

ประชาชนมีการออกกำลังกายที่
ต่อเนื่อง 

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดี

เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผูสู้งอาย ุ

เพื่อพัฒนาความรู้และ
เสรมิสร้างทักษะการ
บริหารจดัการชมรม 

ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลตำบลเมืองคง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 

ชมรมผูสู้งอายุ
มีกิจกรรมการ
ดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม 

กองสาธารณสุข
ฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการอบรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด 
 
 

เพื่อให้เยาวชนไทย
ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

อบรมเยาวชนไทยให้รู้จักโทษท่ีเกดิ
จากยาเสพติด 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เยาวชน
ห่างไกลจากยา

เสพติด 
100% 

เยาวชนไทยไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด 

กองสาธารณสุข
ฯ 

5 โครงการอบรมการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นของ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได ้

อบรมให้ประชาชนรูจ้ักการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเอง

ได้ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
สัตว์เลี้ยง 
 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อจาก
สัตว ์
 

ร้อยละ 80  ของสัตวเ์ลี้ยงได้รบัการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80  
ของสัตว์เล้ียง
ได้รับการฉีด

วัคซีน 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

กองสาธารณสุข
ฯ 

7 โครงการค้นหาคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานโรคหลอด
เลือดหัวใจระยะเริม่แรก 
 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรอง 
2. ผู้ที่พบความผิดปกติ
ได้รับ 
การตรวจรักษาท่ีต่อเนื่อง 
 

ประชากร  อายุ  40  ปีขึ้นไป 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ประชากร  
อาย ุ 40  ปี
ขึ้นไป ได้รับ
การตรวจคัด
กรอง 100% 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ
และได้รับการ
รักษาต่อเนื่องใน
รายที่พบความ
ผิดปกต ิ

กองสาธารณสุข
ฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการคดักรองกลุ่มเสีย่ง
โรคมะเร็งปากมดลูก  และ
โรคมะเร็งเต้านม 
 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การตรวจคัดกรองและ
ได้รับการรักษาในรายที่
พบปัญหา 
 

หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ  15 ถึง55  
ปี 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ประชากร  
อาย ุ 15 ถึง 
55  ปีได้รับ
การตรวจคัด
กรอง 100% 

1. หญิงวัยเจริญ
พันธุ์สามารถตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้ 
2. กลุ่มที่พบความ
ผิดปกติได้รับการ
ดูแลรักษาที่ถูกต้อง
เหมาะสมต่อเนื่องไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการอาหารปลอดภัยใน
ตลาดสดน่าซื้อ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการเลือกซื้อและบรโิภค
อาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย 
 

ตลาดสดเทศบาลอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีอย่างต่อเนื่อง มี
การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ทุก    4  เดือน 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประทาน

อาหารที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 

ตลาดสดเทศบาล
เป็นตลาดน่าซ้ือ
ประชาชนได้
บริโภคอาหาร
สะอาด ฯ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการมหกรรมสร้าง
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง และมีการ
ออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง 

ประชาชนมีการออกกำลังกายที่
ต่อเนื่อง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดี

เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

11 
 

โครงการสุขภาพฟันด ี เพื่อส่งเสริมให้เด็กช่วงวัย
เรียนใส่ใจด้านสุขภาพฟัน
มากขึ้น 

อบรมให้ความรู้แก่เด็กท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตำบลเมืองคง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80 
ของเด็กช่วงวัย
เรียนมีสุขภาพ
เหงือกและฟัน

ที่ด ี

เด็กนักเรียนได้
รู้จักป้องกันและ
รักษาสุขภาพฟัน
ได้ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
➢ แผนงานงบกลาง 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 
 
 

 

โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลเมืองคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพทีด่ ี 92,000 
 

92,000 
 

92,000 
 

92,000 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกฬีา 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง  ประจำป ี

1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 
2. เพื่อจัดกิจกรรมให้
ประชาชน 

1. จัดกิจกรรมการประกวดขบวนกระทง
ของชุมชน 
2. จัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ
ประจำป ี
3. จัดกิจกรรมให้ประชาชนอนุรักษ์
ประเพณ ี

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนได้
จรรโลง
ศิลปวัฒนธรร
มประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

กองการศึกษา 

2 โครงการจดังานวันข้ึนปีใหม ่ 1. เพื่อจัดกิจกรรมทำบญุ
ตักบาตรเนื่องในวันปีใหม ่
2. เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามไว้ให้เยาวชนรุ่น
หลัง 
 

1. จัดกิจกรรมทำบญุตักบาตรใน
วันท่ี 1 ม.ค. ของทุกป ี
2. ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน,ลูกจ้าง,พนักงานจ้างและ
ประชาชน  ได้ทำบุญตักบาตร 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง 1. ผู้บริหาร,สมาชิก
สภาเทศบาล  
พนักงาน,ลูกจ้าง
พนักงานจ้างและ
ประชาชนได้ทำบุญ
ตักบาตร   
2. ได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

กองการศึกษา 

3 โครงการงานวันสงกรานต์
ประจำป ี

1. เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย 
2. เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม ่
3. เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ
พระ รดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุและวันครอบครัวและ
ได้สนุกสนานรื่นเริง 

1. จัดประกวดนางสงกรานต ์
2. จัดพิธีรดน้ำผูสู้งอายุ/สรงน้ำพระ 
3. จัดประกวดขบวนแห่นาง
สงกรานต์ประชาชนเข้าร่วมงาน  
1,000  คน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง 1. ประชาชนได้
ร่วมงานประเพณี
สงกรานต์อย่างมี
ความสุข 
2. เด็ก เยาวชน 
และประชาชนเกิด
ความรักเคารพ
ศรัทธา บิดามารดา 
ปู่ย่า  ตายาย 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกฬีา 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการจดังานท้าว 
สุรนาร ี

1. เพื่อแสดงความเคารพ
ศรัทธาแด่ท้าวสุรนารี 
2. เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของ     
ท้าวสุรนาร ี
3. เพื่อถือปฏิบัติเป็นประเพณี
อันดีงามของชาวโคราช 

1. จัดงานรำลึกวีรกรรมของท้าวสรุ
นารี เพื่อรับรองประชาชนท่ีมีความ
ศรัทธาจำนวน 500 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง 1. ประชาชนชาว
อำเภอคงได้ร่วม
แสดงความเคารพ
ศรัทธาและรำลึกถึง
บุญคุณของท้าวสุร
นารี 
2. ประชาชนที่
ต้องการแสดงความ
เคารพท้าวสุรนารี
สามารถเข้าร่วมงาน
ได้ 

กองการศึกษา 

5 โครงการจดังานแห่เทียน
พรรษา ประจำป ี

1. เพื่อจรรโลงไว้ซ่ึงวันสำคัญ
ทางศาสนา 
2. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทางศาสนาตามความเชื่อของ
ทางศาสนา 

จัดงานวันสำคญัทางศาสนาวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ประชาชนเข้าร่วมงาน 1,000 คน 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง 1. ประชาชนทุก
หมู่บ้านและทุก
ชุมชนเข้าร่วมงาน 
2. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ถือ
ปฏิบัติตามประเพณี
สืบไป 

กองการศึกษา 

6 โครงการจดังานวันสำคญั
ทางศาสนา 

1. เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน
ได้ทำบุญตักบาตร , เวียนเทียน
ในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ
เช่นวันมาฆบูชา , วันวิสาขบูชา 
, วันอาสาฬหบูชา  ร่วมถึง
กิจกรรมการทำบุญต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร  เวียน
เทียน ในวันสำคัญทางศาสนา  ร่วม
ถึงกิจกรรมการทำบุญต่าง ๆ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน

ทำบุญตัก
บาตรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ทำบุญตักบาตร
เป็นศิริมงคลต่อ
ตนเองและ
ครอบครัว 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกฬีา 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 
 
 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม  
จริยธรรม 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการ
ขัดเกลาจติใจและนำ
หลักธรรมคำสอนไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตได ้

นิมนต์พระอาจารยผ์ู้มีความรู้
ความสามารถแสดงธรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  
จริยธรรม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ
การขัดเกลา
จิตใจและนำ
หลักธรรมคำ
สอนไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเทศบาลสมัพันธ์
ประจำปี   

๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,พนกังาน, 
ลูกจ้าง,พนักงานจา้ง,ผู้นำ
ชุมชนและประชาชนได้ออก
กำลังกายและ  มีสุขภาพ
แข็งแรง 
๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,พนกังาน, 
ลูกจ้าง,พนักงานจา้ง,ผู้นำ
ชุมชนเกิดความรัก  ความ
สามัคคี 
๓. เพื่อให้เทศบาลตำบลเมือง
คงได้ร่วมกิจกรรมกับเทศบาล
อื่น ๆ 

 คณะผูบ้ริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,ลูกจา้งและผู้นำ
ชุมชนของเทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับเทศบาลใกล้เคียง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง ๑. คณะผู้บริหาร
,สมาชิกสภา
เทศบาล,
พนักงาน, ลูกจา้ง
,พนักงานจ้าง,
ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนได้ออก
กำลังกายและ  มี
สุขภาพแข็งแรง 
๒. เกิดความรัก  
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกฬีา 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนประจำป ี

1. เพื่อการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก 
เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
3. เพื่อป้องกันภัยจากสิ่ง
เสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนจำนวน  
500  คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ  80 
ของเยาวชน

และ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. สุขภาพ
ร่างกาย
ประชาชน
แข็งแรง 
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้
ออกกำลังกาย
เพิ่ม มากขึ้น 
3. เด็ก เยาวชน 
ได้ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน ์
4.เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
เกิดความรัก
สามัคคีในหมู่
คณะ 
 
 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกฬีา 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอคง  

1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงาน, ลูกจ้าง,
พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน
และประชาชน  ได้ออก
กำลังกาย และเกิดความ
รัก  ความสามัคค ี
2. เพื่อให้เทศบาลตำบล
เมืองคงได้ร่วมกิจกรรมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอคง 

 คณะผูบ้ริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,ลูกจา้งและผู้นำ
ชุมชนของเทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอคง 
 

30,000 
 
 

 

30,000 
 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 
 

 

30,000 ปีละ 1 ครั้ง 1. คณะผู้บริหาร
,สมาชิกสภา
เทศบาล,
พนักงาน, ลูกจา้ง
,พนักงานจ้าง,
ผู้นำชุมชนและ
ประชาชน  ได้
ออกกำลังกาย 
และ มีสุขภาพ
แข็งแรง 
3. เกิดความรัก  
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

 

11 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามฟุตซอล โรงเรียน
อนุบาล ทต.เมืองคง 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้ออก
กำลังกายในร่ม 

เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟตุ
ซอล โรงเรียนอนุบาล ทต.เมืองคง 
ขนาดความยาว 50 ม. กว้าง 20 ม. 

2,000,000 
 

- - - หลังคาคลุม
สนาม

ฟุตบอล  1 
หลัง 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้ออก
กำลังกายในร่ม 

กองการศึกษา 

๑๒ โครงการจดังานวันของดี
เมืองคง 
 

จัดงานวันของดีเมืองคง ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ร่วมกิจกรรมที่
ท้องถิ่นและอำเภอจัดขึ้น 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ รอ้ย
ละ 80 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้ร่วม
กิจกรรมของ
อำเภอคง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  1  กานสารต่อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  กานสารต่อแนวทางพระราชดำริ 
➢ แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีต
เสรมิเหล็กริมลำห้วยกดุรัง 

เพื่อป้องกันตลิ่งพังและ
เพื่อความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างผนังกันดนิ
คอนกรีตเสริมเหล็กริมลำห้วยกดุรงั 

2,000,000 
 

- - - 1  แห่ง ตลิ่งมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้าชนิดจมน้ำ 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และภาวะฝนท้ิงช่วงในเขต
เทศบาล ชุมชนตะคร้อ  
ชุมชนห้วยน้อย  ชุมชนคง
สามัคคี  ชุมชนหนองโพธิ์
ฯ และชุมชนตลาด 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 4 น้ิว กรทุ่อ 
PVC ความลกึไม่น้อยกวา่ 40 ม. ได้
น้ำจืดปริมาณไม่น้อยกวา่ 3 ลบ.ม./
ชม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำไฟฟ้า
ชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์สเบ้ิลป้ัม)ขนาด 
1 แรงม้า จำนวน 5 จุดๆละ 
85,000 บาท 

425,000 
 

- - - 5แห่ง แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและ
ภาวะฝนท้ิง
ช่วง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างศูนยส์าธิต
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

-เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้และ
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเพิ่มรายได้ให้แก่
ครัวเรือน 

- 
 

500,000 
 

- - 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ทำเกษตรทฤษฎี

ใหม่ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดัฯ 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  1  กานสารต่อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
➢ แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
บ้านหนองแขม(ฝั่งทิศเหนือ) 

-เพื่อเกบ็กักน้ำไว้ใช้
อุปโภคบรโิภคและใช้ทำ
การเกษตร 
-เพื่อแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
ในช่วงฤดแูล้งและฝนทิ้ง
ช่วง 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย  17.00  เมตร
ยาว  250.00  เมตร 
ลึกเฉลีย่  5.50 เมตร 
มี ป ริ ม าต ร ดิ น ขุ ด ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
27,706  ลบ.ม.  ขนย้ายดินออก
ทั้งหมด 

1,462,800 
 

- - - 1  แห่ง สามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ได้
ในช่วงดูแล้ง
หรือช่วงฝนท้ิง
ช่วง 
 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
บ้านหนองแขม(ฝั่งทิศ
ตะวันออก) 

-เพื่อเกบ็กักน้ำไว้ใช้
อุปโภคบรโิภคและใช้ทำ
การเกษตร 
-เพื่อแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
ในช่วงฤดแูล้งและฝนทิ้ง
ช่วง 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย  89.00  เมตร
ยาว  101.00  เมตร 
ลึกเฉลีย่  5.50 เมตร 
มี ป ริ ม าต ร ดิ น ขุ ด ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
41,565  ลบ.ม.  ขนย้ายดินออก
ทั้งหมด 

2,194,500 
 

- - - 1  แห่ง สามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ได้
ในช่วงดูแล้ง
หรือช่วงฝนท้ิง
ช่วง 
 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
บ้านหนองแขม(ตรงกลาง) 

-เพื่อเกบ็กักน้ำไว้ใช้
อุปโภคบรโิภคและใช้ทำ
การเกษตร 
-เพื่อแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
ในช่วงฤดแูล้งและฝนทิ้ง
ช่วง 

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย75.50เมตรยาว  
75.50เมตร 
ลึกเฉลีย่  2.50 เมตร 
มี ป ริ ม าต ร ดิ น ขุ ด ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
12,870ลบ.ม .  ขนย้ ายดินออก
ทั้งหมด 

500,000 
 

- - - 1  แห่ง สามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ได้
ในช่วงดูแล้ง
หรือช่วงฝนท้ิง
ช่วง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  1  การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
➢ แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ โครงการขุดลอกลำห้วยกุด
รัง 

-เพื่อความสะอาดของลำ
ห้วยและมีที่กักเก็บน้ำไว้
สำรองในฤดูแล้งและ
ป้องกันน้ำท่วม 
-เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 

-ขุดลอกลำห้วยกุดรังหมู่ที่ 1 ชุมชน
ห้วยน้อย ขุดลอกกวา้งเฉลี่ย 10 ม. 
ยาว 750 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 7,500 ลบ.ม. 
งบประมาณ 350,000 บาท 
-ขุดลอกลำห้วยกุดรังหมู่ที่ 8 ชุมชน
ตลาด ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 10 ม. ยาว 
385 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 3,850 ลบ.ม. 
งบประมาณ 200,000 บาท 
-ขุดลอกลำห้วยกุดรังหมู่ที่ 11 ชุมชน
คงสามัคคี ขุดลอกกวา้งเฉลี่ย 100 
ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 
ลบ.ม. งบประมาณ 900,000 บาท 

1,450,000 
 

- - - 1  แห่ง เพื่อความ
สะอาดของลำ
ห้วยและแกไ้ข
การขาดแคลน
น้ำในฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการกำจดัผักตบชวาลำ
ห้วยกุดรัง 
 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพน้ำในลำห้วยกุดรัง 
 

1.กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำ
ห้วยโดยการใช้เครื่องจักรในการ
ดำเนินงานและภาคประชาชน 
หน่วยงานราชการต่างๆ 
2.เก็บขยะในลำห้วย 

300,000 
 

300,000 
 

3๐0,000 
 

3๐0,000 
 

น้ำบริเวณลำ
ห้วยกุดรัง
เน่าเสยี

ลดลง ร้อย
ละ 60 

ลำห้วยกุดรัง
ไม่เน่าเสียและ
ไม่ส่งกลิ่น
รบกวน
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สวนสุขภาพโดยปลูกต้นไม้
เพิ่มเตมิ 
 

-เพื่อปรับปรุงสวนให้มี
สภาพสวยงามและมีต้นไม้
เพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงพื้นที่พร้อมปลูกหญ้าและ
ต้นไม ้

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนป่าไม้
เพิ่มขึ้น ร้อย

ละ 70 

มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อน
ใจและมตี้นไม้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา(สวนสระแดง) 

-เพื่อเป็นสถานท่ีออกกำลัง
กายของประชาชน 
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
ให้สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนโดยก่อสร้าง
ผนังกันดินแบบดาดคอนกรีต , ปู
บล็อกตัวหนอน, ปลูกหญ้า พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างในส่วนต่างๆตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้สวนสวยงาม
ยิ่งข้ึน 
 

1,000,000 
 

- - - ภูมิทัศน์สวน
เฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสม
เด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
(สวนสระ
แดง)
สวยงามขึ้น 

ปรับปรุงสวน
เฉลิมพระ
เกียรติพระ
บาท 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
(สวนสระแดง)
ให้ดีขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสระลอยกระทง 

- เพื่อเป็นท่ีออกกำลังกาย
ของประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพโดยปู
บล็อกตัวหนอน พร้อมปรบัปรุง
โครงสร้างในส่วนต่างๆตามความ
เหมาะสม 

100,000 
 

- - - ภูมิทัศน์
บริเวณ
สระลอย
กระทง

สวยงามขึ้น 

มีสถานท่ีออก
กำลังกายของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ใน
โรงเรียนอนุบาลฯ 

-เพื่อให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย 
มีสภาพแวดล้อมท่ีด ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 50,000 
 

- 
 

- - สภาพภมูิ
ทัศน์ใน
โรงเรียน

สวยงามขึ้น 

โรงเรียนมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาลฯ 

6 โครงการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบำบดัน้ำ
เสีย 

-เพื่อศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบำบดั
น้ำเสีย 

ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำ
เสีย 

1,000,000 
 

- - - ปัญหาน้ำ
เสียในชุมชน
ลดลงร้อยละ 

70 

ระบบรวบรวม
และบำบดัน้ำ
เสียในเขต
เทศบาลเป็น
มาตรฐานและ
ไม่ส่งผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้สารจุลินทรยี์ในชุมชน 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือน 

ชุมชนผลิตและใช้สาร 
จุลินทรีย ์

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน
ผลิตและใช้

สาร
จุลินทรีย์
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
และใช้สาร
จุลินทรีย ์

กองสาธารณสุข
ฯ 

8 โครงการคดัแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อลดปรมิาณขยะและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการ
จัดการขยะ 
 

ทุกชุมชน  วัด  โรงเรียน  และ
หน่วยงานราชการภายในเขต
เทศบาล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยะใน
ชุมชนลดลง
ร้อยละ 70 

ปริมาณขยะ
ลดลง 
ขยะบางส่วน
สามารถนำ
กลับมาใช้
ประโยชนไ์ด ้

กองสาธารณสุข
ฯ 

9 โครงการจดัหาถังขยะ
ทดแทนถังเก่าที่ชำรุดใน
ชุมชน 

เพื่อลดปรมิาณขยะและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการ
จัดการขยะ 

จัดหาถังขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลมา
ทดแทนถังขยะที่ชำรุด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยะใน
ชุมชนลดลง
ร้อยละ70  

ปัญหาปรมิาณ
ขยะลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 โครงการก่อสร้างโรงคัดแยก
ขยะพร้อมก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. 

เพื่อลดปรมิาณขยะและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการ
จัดการขยะ 
และมมีาตรฐาน 

ทุกชุมชน  วัด  โรงเรียน  และ
หน่วยงานราชการภายในเขต
เทศบาล 

- 2,000,000 

 
- - ขยะใน

ชุมชนลดลง
ร้อยละ 70 

ปริมาณขยะลดลง 
ขยะบางส่วน
สามารถนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ได ้

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

11 โครงการติดตั้งบ่อดักไขมัน
มาตรฐานตลาด 

-เพื่อให้มีการดักไขมันและ
สิ่งปฏิกูลจากตลาดก่อน
ระบายลงสู่รางระบายนำ้
สาธารณะ 

-ติดตั้งบ่อดักไขมันมาตรฐานตลาด
จำนวน 2 จุด 

100,000 
 

- - - 1  แห่ง -ท่อระบายน้ำ / 
รางระบายน้ำ
สะอาด ปราศจาก
ไขมัน  สิ่งปฏิกูล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสตัว์
มาตรฐาน บริเวณบ่อทิ้งขยะ
บ้านโนนมะเกลือ 

เพื่อมีโรงฆ่าสัตว์ที่เป็น
มาตรฐานในการบริการ
ผู้ประกอบการ 

มีโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นมาตรฐาน - 25,000,000 

 
- - 1  แห่ง มีโรงฆ่าสัตวท์ี่เป็น

มาตรฐานในการ
บริการ
ผู้ประกอบการ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

13 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณบ่อ
ทิ้งขยะบ้านโนนพิมาน 

เพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะ
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณ
บ่อทิ้งขยะบ้านโนนพิมาน 
 

มีเตาเผาขยะโรงไฟฟ้าชีวมวล 
บริเวณบ่อท้ิงขยะบ้านโนนพิมาน 
 

- - 20,000,00
0 
 

- 1  แห่ง สภาวะสิ่งแวดล้อม
ไม่ถูกทำลายและมี
พลังงานทดแทนที่
มีคุณภาพที่
สามารถจำหน่าย
ได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
➢ แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

- เพื่อสนับสนุนให้
ข้าราชการ พนักงานฯ 
และประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชในเขตพื้นท่ี 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบลเมืองคงและพื้นที่
ใกล้เคียง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ข้าราชการ 
พนักงานฯ

และ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชร้อยละ 

70 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ 
พนักงานฯ
และประชาชน
มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวาต
ภัย ด้านอัคคภีัย ภัยแล้ง  
น้ำท่วม เพื่อซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยหรือค่า
รักษาพยาบาล ถุงยังชีพ 

จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางธรรมชาต ิ

200,000 
 
 

 

200,000 
 
 

 

200,000 
 
 

 

200,000 
 
 
 
 
 

 

ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
100% 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัที่
เกิดจาก
ธรรมชาตติ่าง 
ๆ  

สำนักปลดัฯ 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหต ุ
 
 
 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้
เรื่องกฎจราจรแก่
ประชาชน 
2. เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคญัของการปฏิบตัิ
ตามกฎจราจร 
 
 
 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการจราจร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนการ
เกิดอุบัติเหตุ

ลดลง 
100 % 

ประชานมี
ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับ
ปฏิบัติจราจร
ประชาชน
ได้รับ
ผลกระทบจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบกล้องวงจรปดิภายใน
เขตเทศบาล CCTV  

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
ความเรยีบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

เพื่อปรับปรุงกล้องวงจรปิดใหไ้ดไ้ด้
มาตรฐาน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ปัญหา
อาชญากรร

มลดลง 
100% 

เพื่อสอดส่อง
ดูแลความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

สำนักปลดัฯ 

4 โครงการตีเส้นทางมา้ลายใน
เขตเทศบาล 

เพื่อความเป็นระเบียบและ
ถูกกฎจราจร 

เพื่อความเป็นระเบียบและถูกกฎ
จราจร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนการ
เกิดอุบัติเหตุ

ลดลง 
100 % 

เพื่อความเป็น
ระเบียบและถูก
กฎจราจร 

สำนักปลดัฯ 
 

5 จัดซื้อสญัญาณไฟจราจร
แบบโคมไฟกระพริบ 
โซลาร์เซลล์บริเวณเขต
เทศบาล จำนวน 6 จดุ 

เพื่อติดตั้งไฟจราจรแบบ
โคมไฟกระพริบโซลาร์
เซลล ์
 

เด็กนักเรยีนและผู้ปกครองเด็กมี
ความปลอดภัยในการคมนาคม 

180,000 
 

- - - จำนวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา  
100 % 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม
โดยเฉพาะเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครองเด็ก 

สำนักปลดัฯ 

6 
 
 

โครงการติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด CCTV 
 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

จัดหากล้องวงจรปดิเพื่อติดตั้ง
ภายในเขตเทศบาล 

500,000 
 

- - - ปัญหา
อาชญากรร

มลดลง 
100% 

เพื่อสอดส่อง
ดูแลความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและยามท้องถิ่น 

1.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ ความสามารถ  
ความเข้าใจ  ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่
ตนเองและผู้อื่น 
2.เพื่อเป็นการจัดเตรยีม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนไว้ช่วยเหลือทาง
ราชการเมื่อคราวเกดิภัย
พิบัติ 
3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมประชาชนในเขต
เทศบาล  จำนวน  5  ชุมชน 
จำนวนทั้งสิ้น  50  คน 
 
 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง 1.ประชาชนที่
ผ่านการ
ฝึกอบรม
สามารถนำ
ความรู้ทาง
วิชาการและ
ความรู้ทาง
ภาคปฏิบัติไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและมี
ส่วนร่วมในด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณา
ภัย 
2.ประชาชนได้มี
ส่วนรว่มในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยตา่ง  ๆที่
เกิดขึ้นในพื้นที่
เทศบาล 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการอบรมพนักงาน
เทศบาลดา้นการป้องกัน
อัคคีภัย 

1.เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีความรู้ ความสามารถ  
ความเข้าใจ  ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่
ตนเองและผู้อื่น 
2.เพื่อให้พนักงานเทศบาล
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมพนักงานเทศบาล   
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง 1.พนักงาน
เทศบาลที่ผา่น
การฝึกอบรม
สามารถนำ
ความรู้ทาง
วิชาการและ
ความรู้ทาง
ภาคปฏิบตัิไป
ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและมี
ส่วนร่วมใน
ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณาภยั 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
➢ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย 15 ป ี

-เพื่อให้เด็กไดร้ับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
-เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้
ผู้ปกครอง 
 

เด็กในเขตเทศบาล 
ตำบลเมืองคง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

เด็กในเขต
เทศบาลได้รับ
การศึกษา
อย่างทั่วถึง 
 
 

กองการศึกษา 

2 โครงการมอบใบ
ประกาศนียบตัร 

เพื่อให้เด็กได้มีความภูมิใจ
ในการศึกษาและเกิดความ
รักในด้านการศึกษา 

จัดทำและมอบใบประกาศให้กับ
นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับชั้น
อนุบาล 3 และ ป.6 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

เด็กมีความ
ภูมิใจใน
การศึกษาและ
เกิดความรัก
ในด้าน
การศึกษา 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา 
➢ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการจดัซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองคง 

1. เพื่อให้นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล  มีอาหาร
กลางวันรับประทาน 
2. เพื่อป้องกันเด็กเล็กเป็น
โรคขาดสารอาหาร 
 
 
 

1. จ้างเหมาการประกอบอาหาร
สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก   
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

1. นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน  
ทุกวัน 
3. เด็กเล็กมี
การ
เจริญเติบโต
ตามวัย 

กองการศึกษา 

4 โครงการจดัซื้อจัดจ้างอาหาร
เสรมิ(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลเมืองคง 

1. เพื่อให้นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 
2.เพื่อให้เด็กเล็กมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

1. จัดซื้ออาหารเสริม( นม ) 
- ประเภทนมพาสเจอร์ไรด ์
- ประเภทนมกล่อง(UHT) 
ให้เพียงพอกับนักเรียนของศูนย์ ฯ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

1. นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  มีอาหาร
เสริม (นม) 
รับประทาน
ครบถ้วน 
2. เด็กเล็กมี
การ
เจริญเติบโต
ตามวัย 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
➢ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 โครงการจดัซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองคง 

1. เพื่อให้นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล  มีอาหาร
กลางวันรับประทาน 
2. เพื่อป้องกันเด็กเล็กเป็น
โรคขาดสารอาหาร 
 
 
 

1. จ้างเหมาการประกอบอาหาร
สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก   
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

1. นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน  
ทุกวัน 
3. เด็กเล็กมี
การ
เจริญเติบโต
ตามวัย 

กองการศึกษา 

6 โครงการจดัซื้อจัดจ้างอาหาร
เสรมิ(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลเมืองคง 

1. เพื่อให้นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 
2.เพื่อให้เด็กเล็กมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

1. จัดซื้ออาหารเสริม( นม ) 
- ประเภทนมพาสเจอร์ไรด ์
- ประเภทนมกล่อง(UHT) 
ให้เพียงพอกับนักเรียนของศูนย์ ฯ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

1. นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  มีอาหาร
เสริม (นม) 
รับประทาน
ครบถ้วน 
2. เด็กเล็กมีการ
เจริญเติบโตตาม
วัย 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
➢ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 โครงการจดัซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง 

1. เพื่อให้นักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลฯ มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 
2. เพื่อป้องกันเด็กอนุบาล
ฯเป็นโรคขาดสารอาหาร 
 
 

1. จ้างเหมาการประกอบอาหาร
สำหรับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
ฯ   
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

1. นักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาล
ฯ มีอาหาร
กลางวัน
รับประทานทุก
วัน 
2. เด็กเล็กมีการ
เจริญเติบโตตาม
วัย 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

8 โครงการจดัซื้อจัดจ้างอาหาร
เสรมิ  (นม)โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง 

1. เพื่อป้องกันเด็กอนุบาล
ฯเป็นโรคขาดสารอาหาร 
2. เพื่อให้นักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลฯ  มี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 
3.เพื่อให้เด็กอนุบาลฯมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 

1. จัดซื้ออาหารเสริม( นม ) 
- ประเภทนมพาสเจอร์ไรด ์
- ประเภทนมกล่อง(UHT) 
ให้เพียงพอกับนักเรียนของศูนย์ ฯ 

620,000 
 

620,000 
 

620,000 
 

620,000 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

1. นักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาล
ฯ มีอาหารเสริม 
(นม) 
รับประทาน
ครบถ้วน 
2. เด็กเล็กมีการ
เจริญเติบโตตาม
วัย 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
➢ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9 โครงการเข้าค่ายเยาวชนช่วง
ปิดเทอม 

เพื่อให้เยาวชนอยู่ร่วมกัน
ได้ รู้จักความสามัคค ี

พาเด็กและนักเรยีนในเขตเทศบาล
ตำบลเมืองคงเข้าค่ายเยาวชน ช่วง
ปิดเทอม 

- 50,000 
 

- - จำนวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม  

ร้อยละ  80 
 

เยาวชนอยู่
ร่วมกันได้ 
และรูจ้ัก
สามัคค ี

กองการศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีน 

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองตามความรู้
ความสามารถ 

เด็กนักเรยีนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

100,000 - - - จำนวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม  

ร้อยละ  80 

เด็กนักเรยีนได้
พัฒนาตนเอง
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

กองการศึกษา 

11 โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

เพื่อให้ความรู้แก่ครูและ
เด็กนักเรยีนเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ครูและเด็กนักเรียนทุกคนได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ 

21,000 
 

21,000 
 

21,000 
 

21,000 
 

1 แห่ง คณะครูพร้อม
เด็กนักเรยีนได้
จัดกิจกรรม
เพื่อป้องกัน
เกี่ยวกับยา
เสพติด 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

12 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจำป ี
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างพัฒนาการของ
เด็กด้านร่างกาย  อารมณ์  
สติปัญญา 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปกครองได้เห็น
ความสำคญัและร่วมทำ
กิจกรรมกับเด็ก 
3. เพื่อถือปฏิบัตติามมต ิ
คณะรัฐมนตรีจัดงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมให้เด็กเยาวชนประมาณ  
300 คน 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ปีละ  1  
ครั้ง 

1. เด็กและ
เยาวชนมี
ความสุขสนุก 
สนาน ในวัน
เด็กแห่งชาต ิ
2. เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
การเสริมสร้าง
สุขภาพท้ัง
ร่างกาย
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม)โรงเรียนวันครู 2502 

1. เพื่อให้นักเรียนของ
โรงเรียนวันครู 2502  มี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 
2.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

1. จัดซื้ออาหารเสริม( นม ) 
- ประเภทนมพาสเจอร์ไรด ์
- ประเภทนมกล่อง(UHT) 
ให้เพียงพอกับนักเรียนโรงเรียนวัน
ครู 2502 

620,000 
 

620,000 
 

620,000 
 

620,000 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

1. นักเรียน
ของโรงเรียน
วันครู 2502  
มีอาหารเสรมิ 
(นม) 
รับประทาน
ครบถ้วน 
2. เด็กเล็กมี
การ
เจริญเติบโต
ตามวัย 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 
 

โครงการก่อสร้างสระว่ายนำ้
โรงเรียนอนุบาล ทต.เมืองคง 

-เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำ ก่อสร้างสระว่ายน้ำกว้าง 8 เมตร 
ยาว 10 เมตร ลึก 1.2 เมตร 

- 1,800,000 
 

- - 1 แห่ง เด็กได้ฝึก
ทักษะในการ
ว่ายน้ำ 

กองการศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างฐานเสาธง
ชาติพร้อมติดตั้งเสาธง 

-เพื่อแสดงความเคารพใน
สถาบันชาต ิ

ก่อสร้างฐานเสาธงชาติพร้อมตดิตัง้
เสาธง 

50,000 
 
 

- - - 1 แห่ง จัดกิจกรรม
เข้าแถวในช่วง
เช้าและเย็น 

กองการศึกษา 

3 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือ
โรงเรียน ประตูพร้อมรั้ว
โรงเรียนอนุบาลฯ 
 

เพื่อก่อสร้างป้ายช่ือ
โรงเรียน ประตูพร้อมรั้ว
โรงเรียนอนุบาลฯ 

ก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียน ประตู
พร้อมรั้วโรงเรียนอนุบาลฯ ขนาด
ความสูง 2 เมตร ยาว 520เมตร 
 

1,000,000 
 

- - - ป้ายช่ือ 
พร้อมรั้ว 

มีป้ายชื่อ
โรงเรียน
ชัดเจนและมี
บริเวณ
โรงเรียนที่
ชัดเจน 

กองการศึกษา 

4 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลฯ 

เพื่อก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล
ฯ 

ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลฯขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร 
 

750,000 
 

- - - 1 แห่ง มีศาลาที่พัก
ผู้ปกครอง
โรงเรียน
อนุบาลฯ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 โครงการปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลฯ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุด 

นักเรียนได้มีแหล่งที่ศึกษา  ค้นคว้า  
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

200,000 
 

- - - 1 แห่ง นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และ
สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

กองการศึกษา 

6 
 
 

โครงการติดตั้งเหล็กดดัและ
มุ้งลวดอาคารเรยีนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเมือง
คง 
 

-เพื่อป้องกันการสูญหาย
ทรัพย์สินของทางราชการ 
-เพื่อป้องกันยุงหรือแมลง
ต่างๆไม่ให้เข้ามาใน
ห้องเรียน 
 

ทรัพย์สินของทางราชการไม่เกิดการ
สูญหายและป้องกันยุงและแมลงตา่ง
ได ้

100,000 
 

- - - 1 แห่ง ทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่เกิดการ
สูญหายและเดก็ไม่
เป็นไข้เลอืดออก 

กองการศึกษา 

7 
 
 

โครงการติดตั้งเหล็กดดัและ
มุ้งลวดอาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

-เพื่อป้องกันการสูญหาย
ทรัพย์สินของทางราชการ 
-เพื่อป้องกันยุงหรือแมลง
ต่างๆไม่ให้เข้ามาใน
ห้องเรียน 
 
 

ทรัพย์สินของทางราชการไม่เกิดการ
สูญหายและป้องกันยุงและแมลงตา่ง
ได ้

100,000 
 

- - - 1 แห่ง ทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่เกิดการ
สูญหายและเดก็ไม่
เป็นไข้เลอืดออก 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  ต่อเตมิอาคาร
เรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม  
ต่อเติมอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลฯ 

ปรับปรุงและซ่อมแซม  ต่อเติม
อาคารเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

1 แห่ง เพื่อรองรับเด็ก
นักเรียนท่ีมี
จำนวนเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

9 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
โรงเรียนอนุบาลฯ 

เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ
โรงเรียนอนุบาลฯ 

ก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนอนุบาลฯ 100,000 
 

- -  1 แห่ง มีโรงจอดรถ
สำหรับครูและ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

กองการศึกษา 

10 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
พระพุทธรูป 

เพื่อก่อสร้างโรงเรือน
พระพุทธรูป 

ก่อสร้างโรงเรือนพระพุทธรูปขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 

150,000 
 
 

- -  1 แห่ง คณะครูพร้อม
เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ี
สักการะกราบ
ไหว้บูชา 

กองการศึกษา 

11 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน 
จำนวน 1 หลัง  (อาคาร
เรียนแบบ สน.ศท.4/12) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเมืองคง 
เพื่อรองรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

มีอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง 
รองรับเด็กนักเรียนโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

- 
 

10,260,000 

 
- - 1  แห่ง โรงเรียน

อนุบาลมี
อาคารเรยีนที่
ได้มาตรฐาน 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานเทศบาล 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กร 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ให้แก่
บุคลากรขององค์กร 
 
 

จัดการฝึกอบรม  สมัมนาและศึกษา
ดูงาน  ปีละ  1  ครั้ง 

300,000 
 

- - - ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
ฝึกอบรม

ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 80 

บุคลากรของ
เทศบาลได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
ที่เป็น
ประโยชน์ท่ี
สามารถ
นำมาใช้ในการ
บริหารงาน
เทศบาล 

สำนักปลดัฯ 

2 โครงการอบรมความรู้ด้าน
กฎหมาย 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้น 
2.เพื่อให้ประชาชนนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 

จัดการอบรมให้ความรู้ และจัดพิมพ์
เอกสารเผยแพร่  จำนวน  1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
ฝึกอบรม

ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายอย่าง
แพร่หลาย 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการจดังานรัฐพิธีและ
วันสำคัญต่างๆ 
 

เพื่อจัดงานรัฐพิธีและวัน
สำคัญ 

งานรัฐพิธีและวันสำคัญ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้
เข้าร่วม ร้อย

ละ 70 

คณะผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้างเข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
และประชาชน 

สำนักปลดัฯ 

4 โครงการจดังาน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพล 
อดยุเดชฯ 

เพื่อจัดงาน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอดุย
เดชฯ 

จัดงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุยเดชฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง คณะผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้างเข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
และประชาชน 

สำนักปลดัฯ 

5 โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อจัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

จัดงานวันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกป ี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง คณะผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้างเข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
และประชาชน 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร 

เพื่อจัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร 

จัดงานและกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ
ฯ  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน
ร้อยละ 80 

ได้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
ถวายความ
จงรักภักด ี

สำนักปลดัฯ 

7 โครงการจดังานเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 
 

- เพื่อจัดงานเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 

จัดงานและกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ
ฯ  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชน
ร้อยละ 80 

ได้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
ถวายความ
จงรักภักด ี

สำนักปลดัฯ 

8 โครงการจดังานวันเทศบาล 1.เพื่อรำลึกถึงผู้ให้กำเนดิ
เทศบาล 
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ให้ตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการให้เกดิ
ประโยชน์ต่อชุมชน 

จัดงานวันเทศบาล  ในวันที่  24   
เมษายน  ของทุกป ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง 1.คณะผู้บริหาร  
พนักงาน  
ลูกจ้างของ
เทศบาลเข้า
ร่วมงานวัน
เทศบาล 
2.ได้เผยแพร่การ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต่อ
ประชาชน 

สำนักปลดัฯ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙ โครงการจดังานวัน 
ปิยมหาราช 

เพื่อจัดงานวันปิยมหาราช 
 
 
 

จัดงานวันท่ี ๒๓ ตลุาคม ของทุกป ี
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง คณะผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้างเข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
และประชาชน 

สำนักปลดัฯ 
 

 
 

1๐ โครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  
แผนยุทธศาสตร์อำเภอ 
และแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้องของประชาชน  

- จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลในแตล่ะชุมชน 
จำนวน 5 ชุมชน 
- จัดการประชุมประชาคมจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อเพ่ิมเตมิ
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 70 
ของการมี
ส่วนร่วม 

1.ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
และตรงกับ
ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

สำนักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

11 โครงการเทศบาลหรือ
อำเภอเคลื่อนที่ 

เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความคิดเห็น   รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

เทศบาลหรืออำเภอจัดกิจกรรม
พบประชาชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ปีละ 1 ครั้ง อำเภอร่วมกับ
ท้องถิ่น  ได้รับ
ทราบปญัหาของ
ประชาชนและ
ดำเนินการแก้ไขได้
ตรงตามความ
ต้องการทีแ่ท้จริง
ของประชาชน 

สำนักปลัดฯ 

12 โครงการจัดตั้งศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.เพื่อเปิดให้ประชาชน
ได้สืบคน้ข้อมูลตาม 
พรบ.ข่าวสาร พ.ศ. 
2540 
2. เพื่อการประสานงาน 

- จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจำ
ศูนย์ จำนวน 5 เคร่ือง 
- ติดตั้งระบบแลนเชื่อมโยง 

- - 100,000 
 

- ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

สำนักปลัดฯ 

13 โครงการจดัทำวารสาร
เทศบาลตำบลเมืองคง 
 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
เทศบาลให้ประชาชน
ทราบ 

จัดทำวารสารเทศบาลตำบลเมืองคง 100,000 
 

 

- - - ประชาชนได้
รับทราบ

ข่าวสารของ
เทศบาล 

เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลให้
ประชาชนทราบ
และส่วนราชการ
ต่างๆ 

สำนักปลัดฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๔ ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสรา้ง 
พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ 

เพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ 

เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ   

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สามารถ
พัฒนาระบบ
ต่างๆของ
เทศบาลได้
ร้อยละ 90 

เทศบาล
สามารถนำผล
การประเมิน 
มาพัฒนาระบบ
ต่าง  ๆ

สำนักปลดัฯ 

15 จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลเมือง
คงและสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

-เพื่อดำเนินการจดัการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตำบลเมืองคงและสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลเมืองคง 

จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตำบลเมืองคงและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมืองคง 

200,000 
 

- - - ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การปกครอง

ระบอบ
ประชา 
ธิปไตย 

จัดการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนต
รีและสมาชิก
สภาฯและ
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง 

สำนักปลดัฯ 

16 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่
ประเทศไทย 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สมาคม
สันนิบาตฯ 

บำรุงสมาคม
สันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

สำนักปลดัฯ 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๗ โครงการจดัทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
เป็นประโยชน์ในการ
บริหารงานของเทศบาล
เพื่อสามารถจัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนและเป็นธรรม 
เพื่อการจัดเก็บภาษีมี
ระบบท่ีแน่นอน สะดวก
และรวดเร็ว 
 

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง 
 

100,000 
 

- - - ปีละ 1 ครั้ง สามารถ
จัดเก็บภาษไีด้
ครบถ้วนและ
เป็นธรรม 
มีระบบในการ
จัดเก็บรายได้
ที่แน่นอน 
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองคลัง 

18 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไวเลส 

เพื่อบริการประชาชน ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไวเลส - 50,000 
 
 

- - ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
ใช้บริการ
สัญญาณ
ไวเลส 
 
 
 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลตำบลเมืองคง 
     อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
     ➢แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 
 
 
 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานชุมชน 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือและ
ปฐมพยาบาลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

สำหรับสนับสนุน
การบริการด้าน
สาธารณสุขท้ัง 5 
ชุมชนๆละ 
15,000  บาท 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

ประชาชน
ได้รับ

สนับสนุนการ
บริการดา้น

สาธารณสุขท้ัง 
5 ชุมชน 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

องค์กร
ประชาชน 

2 อุดหนุนโครงการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติด
จังหวัดนครราชสีมา  

-เพื่อสนับสนุนศูนย์
(ศพส.จ.) -เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
-เพื่อรองรับ
งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ได้รับ
ประโยชน์ 
100% 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตระหนัก
ถึงความสำคัญใน
การแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

จังหวัด 

3 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
อำเภอคง 
 
 

เพื่อรณรงค์ให้เด็ก
และเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุน
อำเภอคงในการ
ดำเนินงาน 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

100% ของ
งบประมาณที่

สนับสนุน 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดทุกประเภท 

กอง
สาธารณสุขฯ 

อำเภอ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลตำบลเมืองคง 
     อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชารติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
     ➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ อุดหนุนโครงการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วน
เฉพาะหน้าโดยศูนยด์ำรง
ธรรม 

สนับสนุนอุดหนุน 
โครงการแก้ปญัหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วนเฉพาะ
หน้าโดยศูนย์ดำรง
ธรรม 

อุดหนุน 
โครงการแก้ปญัหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วนเฉพาะ
หน้าโดยศูนย์ดำรง
ธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

 

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

สำนักปลดัฯ อำเภอคง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลตำบลเมืองคง 
     อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
     ➢แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ อุดหนุนโรงเรียนวันครู 
2502 

1. เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนวันครู 
2502มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน 
2. เพื่อป้องกันเด็ก
เล็กเป็นโรคขาด
สารอาหาร 
3.เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ้างเหมาการ
ประกอบอาหาร
สำหรับนักเรียน
ของโรงเรียนวันครู 
2502 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

100% ของ
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนของ
โรงเรียนวันครู 
2502  มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน  ทุก
วัน 
 

กองการศึกษา โรงเรียนวัน
ครู 2502 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                           เทศบาลตำบลเมืองคง 
     อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
     ➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นระดับอำเภอคง 
 

สนับสนุนอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างระดับ
อำเภอคง 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจดัซื้อจัด
จ้าง อปท.ระดับ
อำเภอคง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

 

ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารจดัซื้อ
จัดจ้างอปท.
ระดับอำเภอ 

สำนักปลดัฯ อบต. 
เทพาลัย 

๒ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธี และวันสำคญั 

สนับสนุนอุดหนุน 
โครงการจดังานรัฐ
พิธี และวันสำคญั  

อุดหนุน 
โครงการจดังานรัฐ
พิธี และวันสำคญั 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

 

ประชาชน 
ได้เข้าร่วมงาน 

สำนักปลดัฯ อำเภอคง 

๓ อุดหนุนโครงการร่วมปกป้อง  
และเทิดทูนสถาบันหลักของ
ชาติ 

สนับสนุนอุดหนุน
โครงการร่วม
ปกป้อง  และ
เทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ 

อุดหนุนโครงการ
ร่วมปกป้อง  และ
เทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

 

ประชาชน 
ได้เข้าร่วมงาน 

สำนักปลดัฯ อำเภอคง 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง 
พร้อมลำโพง 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง 
พร้อมลำโพง  

50,000 - - - สำนกัปลดัฯ 

๒ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก  
(ดีเซล) 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกจำนวน 1 คนั ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ 
 

787,000 
 

- - - สำนักปลดัฯ 

๓ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  
-แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 6 ชุดๆละ 6,000 
บาท 
-แบบ ๒ บาน (มอก.) ตามราคาครุภัณฑ์กลาง 
จำนวน ๓ หลังๆละ ๕,๕๐๐ บาท 

52,500 
 

- - - สำนักปลดัฯ 

๔ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 
 

จัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย ซื้อเก้าอ้ีพักคอย 10,000 - - - สำนักปลดัฯ 

5 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศเพื่อติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใน
หอประชุมตระกลูสุข
เทศบาลตำบล 
เมืองคง 

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 30,000 บีทียูจำนวน 6 เครื่องๆละ 
37,000 บาท 

- 222,000 
 

- - สำนักปลดัฯ 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  
- แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 6 ชุดๆละ 6,000 
บาท 
-แบบ ๒ บาน (มอก.) ตามราคาครุภัณฑ์กลาง 
จำนวน ๓ หลังๆละ ๕,๕๐๐ บาท 

52,500 
 
 

- - - คลัง 

๗ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์ ดเีซล 
ขนาดท่อส่งไม่น้อย
กว่า 4 นิ้ว 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สูบน้ำได้ 1,750 
ลิตรต่อนาที  ขนาด 5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุดจำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔๕,๐๐๐ บาท 
 

45,000 
 

- - - สำนักปลดัฯ 

๘ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด
ท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 
นิ้ว 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว สูบน้ำได้ 1,130 
ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ครบชดุจำนวน 2 
เครื่องราคาเครื่องละ 16,000 บาท 

32,000 
 

- - - สำนักปลดัฯ 

๙ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์ เบนซิน 
ขนาดท่อส่งไม่น้อย
กว่า 3 นิ้ว 

จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์
เบนซิล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สูบน้ำได้ 
1,100 ลิตรต่อนาที  ขนาด 5 แรงม้าพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดจำนวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 
15,000 บาท 

30,000 
 

- - - สำนักปลดัฯ 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๐ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถน้ำ
อเนกประสงค์พร้อม
เครน 

ซื้อรถน้ำอเนกประสงค์พร้อมเครนจำนวน 1 คัน 
 

2,800,000 
 

- - - สำนักปลดัฯ 

๑๑ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อชุดดับเพลิง ชุดดับเพลิง  จำนวน  2  ชุด ๆ ละ 
35,000  บาท 

70,000 
 

- - - สำนักปลดัฯ 

๑๒ 
 
 
 
 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อหัวฉีดดา้มปืน หัวฉีดด้ามปืน  
ชนิดอัลลอยคม์ียางหุ้ม ชนิดปรบัการไหลของน้ำได้ 
4 ระดับ จำนวน 2 หัวๆละ 25,000 บาท 

50,000 
 

- - - สำนักปลดัฯ 

๑๓ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 5 
ถังๆละ 35,000 บาท 

175,000 
 

- - - สำนักปลดัฯ 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง    จัดซื้อพัดลมติดผนังในห้องเรียน 10,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๑๕ 
 
 

แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศ 

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 30,000 บีทียูจำนวน 4เครื่องๆละ 
37,000 บาท 

148,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๑๖ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโตะ๊อาหาร
สำหรับนักเรียน
ประถม 

จัดซื้อโตะ๊ เก้าอีโ้ตะ๊และเก้าอ้ีนั่งรบัประทาน
อาหาร 

80,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๑๗ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อสแตนยืน
กล่าวรายงาน 

ซื้อสแตนยืนรับกล่าวรายงาน - 
 

- - 5,000 
 

กองการศึกษา 

๑๘ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อชุด
เฟอร์นิเจอรไ์ม้บุนวม
รับรองแขก 
 

ซื้อชุดเฟอร์นิเจอรไ์ม้บุนวมรับรองแขกจำนวน 1 
ชุด 

40,000 
 

- - - กองการศึกษา 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

19 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารทึบ2 บาน
เปิด 
 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารทึบ2 บานเปิด   
จำนวน ๒ หลัง 
 

20,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๒๐ 
 
 

แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
ทึบ 
 
 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือ่นทึบ 
จำนวน ๒ หลัง 
 
 

16,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๒๑ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก 
 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก  
จำนวน ๒ หลัง 
 

16,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๒๒ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชัก
สี่ชั้นทึบ 
 

จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชักสี่ชัน้ทบึ  จำนวน 2 หลัง 
 

16,000 
 

- - - กองการศึกษา 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

23 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา 

จัดซื้ออุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น 

จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

24 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา 

จัดซื้อโตะ๊ -เก้าอี้
นักเรียน 

จัดซื้อโตะ๊ เก้าอี้นักเรยีนโรงเรียนอนุบาลฯ 
 

60,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๒๕ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื้อเครื่องเล่น
แผ่น 
CD  ,  DVD   

เครื่องเล่น  CD  ,  DVD  จำนวน  2 เครื่อง 6,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๒๖ 
 
 
 

แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล
อี ดี 
(LED TV) 
 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ด ี
(LED TV)ขนาดไม่น้อยกว่า40นิ้ว(มาตรฐาน
ครุภณัฑ์กลาง) 

16,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๒๗ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง 
พร้อมลำโพง 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง 
พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด 

30,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๒๘ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื้อชุดไมลล์อย จัดซื้อชุดไมลล์อย จำนวน 1 ชุด 5,000 
 

- - - กองการศึกษา 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๙ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ
ดื่มสำหรับโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนอนุบาล  
ทต.มค.  จำนวน 1 เครื่อง 

50,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๓๐ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ
ดื่มสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ทต.
เมืองคง 

จัดซื้อเคร่ืองกรองน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ทต.เมืองคง  จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๓๑ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบ
ตั้งโต๊ะ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 แบบตั้งโต๊ะ จอขนาดไมน่้อยกว่า 18.5 
นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน  2  เครื่องๆละ 
29,000 บาท 

58,000 - - - กองการศึกษา 

๓๒ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องปริ้น
เตอร ์

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว
ดำ จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท 

15,800 - - - กองการศึกษา 

๓๓ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  
- แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 6 ชุดๆละ 6,000 
บาท 
-แบบ ๒ บาน (มอก.) ตามราคาครุภัณฑ์กลาง 
จำนวน ๓ หลังๆละ ๕,๕๐๐ บาท 

52,500 
 
 

- - - กอง 
สาธารณสุขฯ 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๔ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลติร สามารถดดูฝุ่น
หรือสามารถดดูฝุ่นและน้ำพร้อมอปุกรณ์ครบชุด 

14,000 
 

- - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓๕ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อพัดลม ซื้อพัดลมจำนวน 10ตัว 10,000 
 

- - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓๖ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถโดยสาร
(ดีเซล) ขนาด 12 ที่
นั่ง  

จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่น่ัง ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซ ี

1,214,000 
 

- - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓๗ 
 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน6 ล้อ 
แบบอัดท้าย 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน6 ล้อ แบบอัด
ท้ายปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซซี ี

2,400,000 
 

- - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓๘ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเคร่ืองพ่น
หมอกควัน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉดีพ่น
น้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อช่ัวโมง  ถังบรรจุ
น้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลติร  กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 25 แรงม้าจำนวน 2 เครื่องๆละ 59,000 

118,000 
 

- - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓๙ 
 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล 
 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล 
ความละเอียด 17 ล้านพิกเซลขึ้นไป 
 

30,000 
 

- - - กอง 
สาธารณสุขฯ 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๐ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดหาตดิตั้งเครื่อง
ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 

จัดหาตดิตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔๑ แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ออกกำลังกาย
fitness 

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายfitness ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

๔๒ 
 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  
- แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 6 ชุดๆละ 6,000 
บาท 
-แบบ ๒ บาน (มอก.) ตามราคาครุภัณฑ์กลาง 
จำนวน ๓ หลังๆละ ๕,๕๐๐ บาท 

52,500 
 
 

- - - กองช่าง 

๔๓ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น ซื้อเครื่องขัดพื้น มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ 
นิ้ว  ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง 
 

20,000 
 

- - - กองช่าง 

4๔ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก  
(ดีเซล) 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกจำนวน 1 คนั ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 

523,000 
 

- - - กองช่าง 

45 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

ติดตั้งเครนหลัง
รถบรรทุก 

ติดตั้งเครนสลิงติดตั้งหลังรถบรรทกุขนาดไม่น้อย
กว่า 2 ตัน 4 ท่อนแขน 5 เหลี่ยม พร้อมติดตั้งชุด
เครนวางบนรถ ฯลฯพร้อมติดตั้งกระเช้าที่ด้าน
ปลายเครน พร้อมใช้งาน(ครุภณัฑใ์ช้งานแล้ว) 

750,000 
 

- - - กองช่าง 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

46 
 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องปั๊มนำ้ ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ กองช่างมีเครื่องมอืเครื่องใช้
ทันสมัย สะดวกต่อการปฏิบตัิงานรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  

20,000 
 

- - - กองช่าง 

47 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่อง
ซัมเมอรส์ 

จัดซื้อเครื่องซมัเมอรส์ กองช่างมีเครื่องมือเครื่องใช้
ทันสมัย สะดวกต่อการปฏิบตัิงานรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

36,000 - - - กองช่าง 

48 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 
 

จัดซื้อรอกโซ ่ จัดซื้อรอกโซ่  ขนาด  2  ตัน เป็นรอกแม่แรงชนิด
แขวน ชักด้วยมือ มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกี่ยว
ยกน้ำหนักด้านล่าง 1 ตัว 

8,500 
 

- - - กองช่าง 

49 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 
 

จัดซื้อเครื่องตบดิน จัดซื้อเคร่ืองตบดินขนาดแรงบดอัดไม่น้อยกว่า 
5 ตัน เครื่องยนต์เบนซิน  จำนวน 1 เคร่ือง 
 

2๑,000 
 

- - - กองช่าง 

50 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ
 

โครงการติดตั้งระบบ
แผงโซลาเซลล ์
 

ติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์พร้อมอปุกรณ์ครบชุด
ติดตั้งท่ีสำนักงานฯ ,ตลาด,  โรงฆา่สัตว์ , หอ
ประชุมฯ  ศูนยด์ับเพลิง , โรงเรียนอนุบาลฯและ
สถานท่ี 
ที่สำคัญของเทศบาลฯ 

420,000 
 

- - - กองช่าง 

51 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ
 

โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างโซลา
เซลล ์

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ในสวนสาธารณะ
จำนวน 25 ชุดๆละ 15,000 บาท พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

375,000 
 
 

- - - กองช่าง 



บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลเมืองคง 

หมายเหตุ   *  โครงการเสนอใหม่   **  โครงการเสนอซ ้า   ***  โครงการบูรณาการ                                                            เทศบาลต าบลเมืองคง 
     อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

52 
 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้าน 
งานครัว 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 
จำนวน 10 เครื่อง  
พร้อมใบมีด 
 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ จำนวน 10 เครื่อง  พร้อม
ใบมีด 

100,000 - - - กองช่าง 

53 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ ์
โรงงาน 
 

จัดซื้อเลื่อยยนต์   จัดซื้อเลื่อยยนต์  มีเลื่อยยนต์ ในการปฏิบัติงาน 
จำนวน ๒ เครื่อง 

๑๐,000 
 

- - - กองช่าง 

54 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โรงงาน 
 

จัดซื้อแม่แรงตะเฆ ่ จัดซื้อแม่แรงตะเฆ่  ขนาด  3  ตันจำนวน 1 
เครื่อง 

15,000 - - - กองช่าง 

55 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์
 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบ
ตั้งโต๊ะ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2แบบตั้งโตะ๊จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 
นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน  2  เครื่องๆละ 
29,000 บาท 
 

58,000 
 

- - - กองช่าง 

56 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์
 

จัดซื้อเครื่องปริ้น
เตอร ์

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว
ดำ แบบ Network แบบท่ี 1จำนวน 2 เครื่องๆละ 
16,000 บาท 

32,000 
 
 

- - - กองช่าง 


