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คำนำ 
 

              กล่าวถึงแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการ
ประเมินผล 

              เทศบาลตำบลเมืองคง  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการบริงานดังกล่าว  ทั้งนี้  เพ่ือดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561   

             การจัดทำแผนการดำเนินงานในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงได้เพราะความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
อันประกอบด้วยผู้บริหารเทศบาล  เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลทุกฝ่าย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

            ในนามของ เทศบาลตำบลเมืองคง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และหวังว่าแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  ในการควบคุม
การดำเนินงาน  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                  (นายไพศาล  เกียรติชัยพัฒน)              
                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง   
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

 



1 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

             แผนการดำเนินงานได้ถูกกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยระเบียบกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน 

             ในส่วนของแผนการดำเนินงานนั้น จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น        
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงาน และการประเมินผล 

             ลักษณะของแผนการดำเนินงานเป็นแผนการดำเนินการ (Action  Plan) แผนพัฒนา จัดทำหลังจาก
ที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึงการดำเนินการจริงขององค์กร  โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่
ดำเนินการในท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
             การจัดทำแผนการดำเนินงาน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรม  ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะ
ให้แนวทางการดำเนินงาน  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการทำงานกับ
หน่วยงาน  มีการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผน/โครงการ  อันจะทำให้การติดตามประเมินผล  เมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกมากข้ึน 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงานมีข้ันตอนดังนี้  ดังนี้ 

             1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องการดำเนินงานในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

      2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 
              แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  
และการประเมินผล 

                 นอกจากนี้  แผนดำเนินงานยังทำให้เป็นการประสานและบูรณาการ  การทำงานของส่วนราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกับหน่วยงานอ่ืนสามารถทำได้สะดวกและชัดเจนมากยิ่ งขึ้น



 

 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1) 
2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) 
3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผด. 02/1) 
4) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) 
    (เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น) 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลเมืองคง 
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แบบ  ผด.1 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลเมืองคง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที ่1  กานสารต่อแนวทางพระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที ่1   
กานสารต่อแนวทางพระราชดำริ 

 

 
 

 
 
- 
 

 

 
 
- 
 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 
 

 

รวม 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่  2   
ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 
 

8 
 

 
 

42.11 
 

 
 

4,040,100 
 

 
 

66.55 
 

 
 

กองการศึกษา 
 

รวม 8 42.11 4,040,100 66.55 - 
 
 
 



 

 

3 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)ของ

โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตร 
 

 
 
- 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

รวม 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
4.1 แผนงานงบกลาง 
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

4 
4 
1 

 
 

80.00 
30.77 
33.33 

 
 

4,280,000 
80,000 

200,000 

 
 

90.54 
3.96 

35.71 

 
 
สป. , สาธาฯ 
สำนักปลัดฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม 9 42.86 4,560,000 76.79 - 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  5  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 
5.2 แผนงานงบกลาง 

 
 

6 
1 

 
 

42.86 
100.00 

 
 

200,388 
92,000 

 
 

33.44 
100.00 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม 7 38.89 292,388 37.28 - 

6 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 แผนงานการศึกษา 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

1 
4 

 
 

100.00 
22.22 

 
 

150,000 
2,925,000 

 
 

75.00 
9.77 

 
 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

รวม 5 26.32 3,075,000 10.20 - 

     
 



 

 

5 

 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  7  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 

8 
 

 
 
 

66.66 
 

 
 
 

276,100 
 

 
 
 

11.93 
 

 
 
 

กองการศึกษา 

รวม 8 66.66 276,100 11.93 - 

8 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  8  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
8.2 แผนงานงบกลาง 

 
 

9 
1 

 
 

37.50 
4.17 

 
 

215,000 
34,600 

 

 
 

13.56 
2.18 

 

 
 

สำนักปลัดฯ,คลัง 
สำนักปลัดฯ 

 
รวม 10 41.67 249,600 15.75 - 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ยุทธศาสตร์ที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 

 
 

1 
 

 

 
 

14.29 

 
 

50,000 

 
 

3.47 

 
 

สำนักปลัดฯ 
 

รวม 1 14.29 50,000 3.47 - 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ (%)
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ(%)ของ
งบประมาณทัง้หมด หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ยุทธศาสตร์ที่  10  
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
10.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 
1 

 
 
 

50.00 
50.00 

 
 
 

50,000 
10,000 

 
 
 

15.15 
3.03 

 
 

 
สาธารณสุขฯ 
สำนักปลัด 

รวม 2 100 60,000 18.18 - 
รวมทั้งสิ้น 50 40.00 12,603,188 25.82 - 
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บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จำนวนงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 490,000 สำนักปลัดเทศบาล 
2.  แผนงานเคหะและชุมชน 1 510,000 กองช่าง 
3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000 กองช่าง 
4.  แผนงานการศึกษา 2 38,900 กองการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 5 1,538,900  

หมายเหตุ  :  จำนวนบัญชีครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565  จำนวน 14 รายการ  งบประมาณ  5,935,900  บาท   เทศบาลตำบลเมืองคงได้
นำมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี  2565  จำนวนครุภัณฑ์   5  รายการ  คิด
เป็นร้อยละ  35.71   และงบประมาณ  1,538,900  บาท  คิดเป็นร้อยละ  25.93  
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แบบสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นำมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 

ยุทธศาสตร์ 

ตามแผนปี  2565 จากงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2565 

ร้อยละของแผนที่ได้รับการจัดทำเป็น
แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำนวน 

โครงการ 
(1) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(2) 

จำนวนโครงการ 
(3) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(4) 

จำนวนโครงการ  
(5) 

(3) X 100 
(1) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(6) 

(4) X 100 
(2) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา                                                                   
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร                                                                                        
ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                                                                           
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                                    
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                      
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา   
ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                                   
ยุทธศาสตร์ที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน                                                                                                           
ยุทธศาสตร์ที่  10  ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 
19 

0 
21 
18 
19 
12 

 
24 

7 
2 

 

200,000 
6,071,000 

0 
5,938,000 

784,200 
30,148,000 

2,315,000 
 

1,585,000 
1,440,000 

330,000 
 

0 
8 
0 
9 
7 
5 
8 

 
10 

1 
2 

 

0 
4,040,100 

0 
4,560,000 

292,388 
3,075,000 

276,100 
 

249,600 
50,000 
60,000 

 

0 
42.11 

0 
42.86 
38.89 
26.32 
66.66 

 
41.67 
14.29 

100.00 
 

0 
66.55 

0 
76.79 
37.28 
10.20 
11.93 

 
15.75 

3.47 
18.18 

 
รวม 125 48,811,200 50 12,603,188 40.00 25.82 

หมายเหตุ  :  จำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  จำนวน  125  โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  48,811,200  บาท  และบัญชี
ครุภัณฑ์ จำนวน  14 รายการ งบประมาณ  5,935,900  บาท เทศบาลตำบลเมืองคงได้นำมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565  โดยจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี  2565  จำนวนโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ รวม  55  โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์   คิดเป็นร้อยละ  39.57   และ
งบประมาณ  14,142,088  บาท  คิดเป็นร้อยละ  25.83  
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แบบ ผด.2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
      

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ   
 
 
 

1. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กด้านร่างกาย  อารมณ์  สติปัญา 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้ปกครองได้เหน็
ความสำคญัและร่วมทำกิจกรรมกบัเด็ก 
3. เพื่อถือปฎิบัตติามมต ิ
คณะรัฐมนตรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

50,000 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบล
เมืองคง 

กอง
การศึกษา 

            

2. จ่ายเป็นคา่อาหาร
เสริม (นม) ของ
โรงเรียนวันครู 
2502 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 
-เพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง 

298,900 โรงเรียนวันครู 
2502 

กอง
การศึกษา 

            

3. อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวันครู 
2502 

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวันครู 2502  
มีอาหารกลางวันรับประทาน 
2. เพื่อป้องกันเด็กเล็กเป็นโรคขาด
สารอาหาร 
3. เพื่อให้เด็กมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง 

617,400 โรงเรียนวันครู 
2502 

กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 2.1 แผนงานการศึกษา 
  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

4. จ่ายเป็นคา่อาหาร
เสริม (นม) ของ
โรงเรียนอนุบาล 
ทต.เมืองคง 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม 
(นม) รับประทาน 
-เพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง 
 

845,900 โรงเรียน
อนุบาล 

ทต.เมืองคง 

กอง
การศึกษา 

            

5. จ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
จัดจ้างอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนอนุบาล 
ทต.เมืองคง 

- เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ทต.
เมืองคง  มีอาหารกลางวันรับประทาน 
- เพื่อป้องกันเด็กเล็กเป็นโรคขาด
สารอาหาร 
-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

1,747,20
0 

โรงเรียน
อนุบาล 

ทต.เมืองคง 

กอง
การศึกษา 

            

6. จ่ายเป็นคา่อาหาร
เสริม (นม) ของ
ศูนย์เด็กเล็ก 
ทต.เมืองคง 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม 
(นม) รับประทาน 
-เพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง 

122,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ทต.เมืองคง 

กอง
การศึกษา 

            

7. จ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
จัดจ้างอาหาร
กลางวันศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.เมืองคง 
 

- เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
เมืองคง  มีอาหารกลางวันรับประทาน 
- เพื่อป้องกันเด็กเล็กเป็นโรคขาด
สารอาหาร 
-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

308,700 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ทต.เมืองคง 

กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 
      

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

8. โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมสำหรับสร้าง
ทักษะทางด้านกีฬา  
วิชาการ  และกิจกรรมอื่นๆ 
ที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้
พัฒนาศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบล
เมืองคง 

กอง
การศึกษา 

            

 



 

 

13 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

- - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1  แผนงานงบกลาง 
    

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบล 
เมืองคง   
 

-เพื่ออุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลเมืองคง 
-เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้ยั่งยืน 

140,000 
 

ในเขตเทศบาล สำนักปลดั
ฯ 

            

2. โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์   

1.เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   
หรือมีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การ
ยังชีพ 
2.เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์   สามารถ
ดำรงชีพอยู่ได้อย่างมคีวามสุข 

60,000 
 

ในเขตเทศบาล สำนักปลดั
ฯ 

            

3. โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอาย ุ

1.เพือ่สงเคราะห์ผู้สูงอายุ   
มีฐานะยากจน  หรือมีรายได้ไม่
เพียงพอแกก่ารยังชีพ 
2.เพือ่ให้ผู้สูงอายุ   สามารถ
ดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสขุ 

3,278,400 ในเขตเทศบาล สำนักปลดั
ฯ 

            

4. โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการ 

1.เพือ่สนับสนุนการ 
เสริมสร้างสวัสดกิารให้แก่ผู้พกิาร
ที่มีฐานะยากจน  หรือมีรายได้ไม่
เพียงพอแกก่ารยังชีพ 

801,600 ในเขตเทศบาล สำนักปลดั
ฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก  สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว 

-เพื่อให้สังคมและชุมชนมสี่วน
ร่วมในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหา 

10,000 หอประชุม
ตระกูลสุข 

สำนักปลดั
ฯ 

            

2. โครงการอบรมศึกษาดู
งานและจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ความรู้และกลา้แสดงออก รวม
ไปถึงสามารถพัฒนาตนเองและ
ชุมชนได ้
 

10,000 หอประชุม
ตระกูลสุข, 
นอกสถานที่ 

สำนักปลดั
ฯ 

            

3. 
 
 
 

 

โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐ 
ร่วมใจ  เทิดไท้ องค์
ราชันราชินี 

-เพื่อสานพลังประชารัฐปกป้อง 
เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือผู้ยากจนให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

50,000 ในเขต
เทศบาล 

สำนักปลดั
ฯ 

            

4. โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น 
 

-เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
-เพื่อลดปัญหาการว่างงาน 
และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

10,000 หอประชุม
ตระกูลสุข 

สำนักปลดั
ฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. โครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดู
งานของ 
อสม. เทศบาล
ตำบลเมืองคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ  
อสม. 
-เพื่อเสริมสรา้งความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ อสม. 

200,000 ในเขต
เทศบาลและ

นอกเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

 



 

 

17 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. โครงการอบรม
เยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพ
ติด 
 
 

จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลให้รู้จักโทษท่ีเกิด
จากยาเสพติด 

25,000 หอประชุม
ตระกูลสุข/
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2. โครงการออก
กำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 

36,000 
 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3. 
 

 

โครงการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
คัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ชุมชน 

25,000 ในเขตเทศบาล
ทั้ง 5 ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

4. โครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตร
จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

-เพื่อสำรวจข้อมลูจำนวนสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 
ในเขตเทศบาล 

1,308 ในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5. โครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดภัยโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

-เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขสุนัข
บ้าระบาด 
-เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แกส่ัตวเ์ลีย้ง 

13,080 ในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6. โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

-เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ท้ัง 5 ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาท 

100,000 ในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 5.2  แผนงานงบกลาง 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

โครงการกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนและประชาชน
มีสุขภาพที่ดี 

92,000 กองสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข 

            

 



 

 

20 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.1  แผนงานการศึกษา 
   

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ซ่อมแซม/
ปรับปรุง  อาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตำบลเมืองคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง  
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง 

150,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
เมืองคง 

กอง
การศึกษา/             
รร.อนุบาล 
ทต.มค. 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ  คสล. 
หลังบ้านพักตำรวจ 
สภ.คง 

-วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม. ยาว 61 ม. พร้อม
บ่อพัก คสล. 7 บ่อ 
 
 
 

255,000 บริเวณบา้นพัก
ตำรวจ สภ.คง 

กองช่าง             

2. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ  คสล.
พร้อมเทถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 3 
ซอย 1 

-วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม. ยาว 50 ม. พร้อม
บ่อพัก คสล. 6 บ่อ 
-เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว
ประมาณ 56 ม. หรือพื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 224 
ตร.ม.  

358,000 ถนนเทศบาล 
3 ซอย 1 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

3. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ  คสล.
สายถนนหนอง
สรวง-โนนตะโก 
ฝั่งเกาะลอย 

-วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม. ยาว 105 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 12 บ่อ 

542,000 ถนนหนอง
สรวง-โนน
ตะโก 
ฝั่งเกาะลอย 

กองช่าง             

4. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. 
ถนนคงคนครพิ
ทักษ์ ช่วงหน้าวัด
ตะคร้อถึงแยก
โรงเรียนวันครู 
2502 
 

-วางท่อระบายน้ำ คสล. คู ่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 ม. ยาว 150 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 30 บ่อ 
 

1,770,00
0 

ถนนคงคนคร 
พิทักษ์ ช่วง

หน้าวัดตะคร้อ
ถึงแยก

โรงเรียนวันครู 
2502 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
 7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง  
ประจำปี 

1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 
2. เพื่อจัดกิจกรรมให้
ประชาชน 
 

50,000 สระลอย
กระทง 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการจัดงาน
แห่เทียนพรรษา 
ประจำปี 

1. เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งวัน
สำคัญทางศาสนา 
2. เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา
ตามความเชื่อของทาง
ศาสนา 

30,000 วัดตะคร้อ กอง
การศึกษา 

            

3. โครงการงานวัน
สงกรานต์
ประจำปี 

1. เพื่อส่งเสริมประเพณไีทย 
2. เพื่อเฉลมิฉลองวันข้ึนปี
ใหม ่
3. เพื่อให้ประชาชนได้สรง
น้ำพระ รดน้ำผูสู้งอายุเนื่อง
ในวันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัวและได้สนุกสนาน
รื่นเริง 

50,000 ในเขตเทศบาล กอง
การศึกษา 

            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
 7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

4. โครงการจัดงาน
วันขึ้นปีใหม่ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมทำบญุตัก
บาตรเนื่องในวันข้ึนปีใหม ่
2. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง 

20,000 ถนนเทศบาล 
1 

กอง
การศึกษา 

            

5. โครงการจัดงาน
วันท้าวสุรนารี 

1. เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของ
ท่านท้าวสุรนาร ี
2. เพื่อแสดงความเคารพ
ศรัทธาแด่ท่านท้าวสรุนาร ี
3. เพื่อถือปฏิบัตเิป็นประเพณี
อันดีงามของชาวชาวชุมชนใน
เขตเทศบาลชาบอำเภอคงและ
ชาวโคราช 
 

10,000 ที่ว่าการอำเภอ
คง 

กอง
การศึกษา 

            

6. โครงการจัดงาน
สำคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้
ทำบุญตักบาตร , เวียนเทียนใน
วันสำคัญทางศาสนา อาทิเช่น 
วันมาฆบูชา , วันวิสาขบูชา , 
วันอาสาฬหบูชา รวมถึง
กิจกรรมการทำบุญต่างๆ 

16,100 วัดตะคร้อ กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
 7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

7. โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน
ประจำป ี 

จัดการแข่งขันกีฬา
สำหรับเด็กเยาวชน และ
ประชาชนจำนวน 500 
คน 
 
 
 

50,000 เทศบาล
ตำบล 

เมืองคง 

กอง
การศึกษา 

            

8. โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอคง 
 
 

-เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ได้ร่วม
กิจกรรมและออกกำลัง
กาย 
-เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
กับ อปท.ในเขตอำเภอ
คง 

50,000 เทศบาล, 
อปท.ในเขต
อำเภอคง 

กอง
การศึกษา 

            

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. โครงการจดังานวัน
เทศบาล ในวันท่ี 
24 เมษายน ของ
ทุกป ี

1.เพื่อรำลึกถึงผู้ให้กำเนิด
เทศบาล 
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างให้
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

10,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

เมืองคง 

สำนักปลดั             

2. โครงการจดัประชุม
ประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา 
พ.ศ. 2561-2565และพ.ศ. 
2566-2570 

30,000 หอประชุม
ตระกูลสุข

เทศบาลตำบล
เมืองคง 

สำนักปลัด             

3. โครงการจดัทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาล 

5,000 ในเขต
เทศบาลตำบล

เมืองคง 

กองคลัง             

4. จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลเมืองคง 
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างด้วย
เหตุอื่น 

10,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาล 

สำนักปลัด
ฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการจัดงาน
รัฐพิธีและวัน
สำคัญต่างๆ 
 

-เพื่อจัดงานพระราชพธิีและรัฐพธิี เช่น 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร , วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , วันชาติ , 
วันพ่อแห่งชาติ ,วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง , วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หวั, วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี,วันปยิมหาราช,
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ,วัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ 
และงานรัฐพิธี  งานพระราชพธิีต่างๆ 

100,000 สำนักงานฯ 
หอประชุมฯ 

ที่ว่าการ
อำเภอฯ 

วัดตะคร้อ 
และสถาน 
ที่ราชการ

ต่างๆ 

สำนักปลัด             

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


 

 

28 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

6. โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อดำเนินการอบรมให้
ความรู้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนงังาน
เทศบาล ลูกจา้ง พนักงาน
จ้าง และประชนในเขต
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรม  วิทยากร  
อาหาร เอกสารต่างๆ และ
อ่ินๆ และตามหนังสือ
สำนักงานยตุิธรรม 
จังหวัดนครราชสีมา ที่ ยธ 
๐๒๐๔๘/ว๕๗ ลงวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

10,000 หอประชุม
ตระกูลสุขฯ 

สำนักปลัด
ฯ 

            

7. อุดหนุนโครงการ
จัดตั้งสถานท่ีกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.อำเภอคง 

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
สถานท่ีกลางศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.อำเภอ
คง 

20,000 อปท.ในเขต
อำเภอคง 
(อบต.ดอน

ใหญ่) 

สำนักปลดั             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

8. โครงการจัด
กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 
 

จัดกิจกรรมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
แห่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 
มีนาคมของทุกปี 
 
 

10,000 หอประชุม
เทศบาล 

สำนักปลัด
ฯ 

            

9. โครงการอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
และเสริมสร้าง
คุณธรรม  
จริยธรรม 
 
 
 

จัดอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมสำหรับ 
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

20,000 หอประชุม
เทศบาล 

สำนักปลัด
ฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 8.2  แผนงานงบกลาง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. ค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

34,600 สมาคม
สันนิบาต

เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบตัิการจิต
อาสาภัยพบิัติ
ประจำองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น- 

- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
แก่จิตอาสาภัยพิบตัิของ
เทศบาลตำบลเมืองคง 
จำนวน 50 คน และผู้
สังเกตการณ์ จำนวน 2 
คน รวมจำนวน 52 คน 

50,000 หอประชุม
เทศบาล 

งานป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย 
สำนักปลดั

ฯ 

- - - - - - - - - - - - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  

เทศบาลตำบลเมืองคง 
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 10.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. โครงการกำจัด
ผักตบชวาลำ
ห้วยกุดรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในลำห้วยกุดรัง 

50,000 ลำห้วยกุดรัง สาธารณสุข
ฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 10.2  แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกาอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือสนับสนุนให้
ข้าราชการ พนักงานฯ 
และประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในเขตพ้ืนที่ 

10,000 ในเขตเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

สำนักปลดั
ฯ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลเมืองคง  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

     1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อพร้อม
ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV 
ในเขตเทศบาล
ตำบลเมืองคง 
 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมมุมอง
คงที่สำหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป
และงานอ่ืนๆ จำนวน 11 
ชุด 
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง 
จำนวน 1 เครื่อง  
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จำนวน 4 ชุด 
-พร้อมติดตั้งวสัดุอุปกรณ์
ครบชุด 
 
 
 

490,000 ในเขต
เทศบาลตำบล

เมืองคง 

งาน
ป้องกันฯ 
สำนักปลัด

ฯ 

            

 

ผด. 02/1 
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2.  แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง 
    
 
 
 

30,000 สำนักงาน
เทศบาล 

กองการ 
ศึกษา 

            

2. จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ 
 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ 1  
จำนวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 

8,900 สำนักงาน
เทศบาล 

กองการ 
ศึกษา 
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3.  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อกังหันตีน้ำ
โซล่าเซลล์   

ติดตั้งสวนสาธารณะ  
1. สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม
พระชนมพรรษา 80 
พรรษา (สระแดง)  
2. สวนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา (สระ
อนามัย) 
3. สวนเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
(สระลอยกระทง) 
4. ลำห้วยสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

510,000 สวน 
สาธารณะ
และลำห้วย
กุดรังในเขต
เทศบาล 

กองช่าง             
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4.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อพร้อม
ติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่าง 
โซล่าเซลล์   

ติดตั้งสวนสาธารณะ ติดตั้ง
สนามกีฬา  ถนนสาธารณะ 
1. สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เฉลมิพระชนม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 
(สระแดง)  
2. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา (สระอนามัย) 
3. สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
(สระลอยกระทง) 
4. ลานกีฬา 
5. ทางสาธารณะ 
6. บริเวณตลาดสด 
 
 
 
 
 
 

500,000 สวนสาธารณะ 
สนามกีฬา  

ถนนสาธารณะ 
ตลาดสด 
ในเขต

เทศบาล 
 

กองช่าง             

 
 



 

 

38 

แบบ ผด.2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
งบอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการซ่อมแซม
ถนน 2150 สาย
เมืองคง – บ้านวัด 
(เริ่มตั้งแตส่ี่แยก
ดอนใหญ่เข้าในเขต
เทศบาลตำบลเมือง
คง) 
 
 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตหนา 0.04 ม.  
กว้างเฉลี่ย 16.00 ม. ยาว
ประมาณ 750.00 ม. หรือ
พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
11,325.00 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นเครื่องหมายจราจร 

5,000,00
0 

(เริ่มตั้งแตส่ี่
แยกดอน
ใหญ่เข้าใน
เขตเทศบาล
ตำบลเมือง

คง) 

ทต.เมืองคง/ 
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 
 

            

 



 

 

บันทึกการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองคง 

วันที่   30   กันยายน  พ.ศ.  2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองคง ชั้น 2 

ลำดับที่ ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

1 
2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
พ.จ.อ.วิชิต  จิตต์หาญ 
 
นายทวี   นุ่นสะพาน 
นางสาวพรรณทิพา  ช่วยงาน 
นางสาววีราภรณ์  เกียรติชัยพัฒน 
ร.ต.ต.มานิตย์   จันทรกาล 
นายวันชัย   ราชการกลาง 
นางวรรณิษา   ศรีวีรพงศ์ 
นางพิทยา  สดากร 
นางสาวกนิษฐา  ชื่นชม 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ท้องถิ่นอำเภอคง 
ผู้จัดการไฟฟ้า สาขาคง 
พัฒนาการอำเภอคง 
นายมงคล      นามศิริพงศ์พันธ์ 
นายแดง     กรวยสวัสดิ์ 
นางจันทนี   ยนต์สำอาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายเอกรัตน์  รัตนวิชัย 
นายวงศกร  จันทรมณี 

 
รองปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนประชาคม ฯ 
ผู้แทนประชาคม ฯ 
หน.ฝ่ายอำนวยการ  
นักทรัพยากรบุคคล 

 
 

 
ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้แทนประชาคม ฯ 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 

 
พ.จ.อ.วิชิต  จิตต์หาญ 
 
นายทวี   นุ่นสะพาน 
นางสาวพรรณทิพา  ช่วยงาน 
นางสาววีราภรณ์  เกียรติชัยพัฒน 
ร.ต.ต.มานิตย์   จันทรกาล 
นายวันชัย   ราชการกลาง 
นางวรรณิษา   ศรีวีรพงศ์ 
นางพิทยา  สดากร 
นางสาวกนิษฐา  ชื่นชม 
 
 

 
ติดภารกิจ 
ติดภารกิจ 
ติดภารกิจ 
ติดภารกิจ 
ติดภารกิจ 
ติดภารกิจ 
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  10.00  น. 
พ.จ.อ.วิชิต ฯ     เรียนท่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองคงผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   
ประธาน ฯ ผมขออนุญาตเปิดการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2564 ในวันนี้ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด  5  ข้อ  26 ข้อ 27  หลังจากคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเมืองคง รวบรวมข้อมูลแผนงานแล้วเสนอร่างแผนการดำเนินงาน
ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาแล้วรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน   ทั้งนี้ให้ติดประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันเป็นเวลาสามสิบวัน  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมที่  1 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
พ.จ.อ.วิชิตฯ  - ไม่มี 
ประธานฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
พ.จ.อ.วิชิตฯ -  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ประธานฯ กรรมการฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2561  หมวด  5  ข้อ  26 (2) ผมขอให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการใน
ฐานะผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการชี้แจงหลักการ  เหตุผล  พร้อมรายละเอียด  
บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ  ให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบครับ 
เชิญครับ 

นางพิทยา ฯ สวัสดีค่ะ ขอให้ทุกท่านเปิดเอกสารตามได้เลยนะคะ เอกสารมีอยู่ 36 หน้า 
กรรมการและเลขานุการฯ                    แผนการดำเนินงานได้ถูกกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

 ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดยระเบียบกำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน 
           ในส่วนของแผนการดำเนินงานนั้น   จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น    เพ่ือควบคุมการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการ
ประเมินผล 
            ลักษณะของแผนการดำเนินงานเป็นแผนการดำเนินการ ( Action  
Plan )  แผนพัฒนา  จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แล้ว  เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  
ระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการดำเนินการจริงขององค์กร  โดยรวบรวมข้อมูล
จากทุกหน่วยงานที่ดำเนินการในท้องถิ่น 

                                           วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
            การจัดทำแผนการดำเนินงาน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะให้แนวทางการ
ดำเนินงาน  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ
ทำงานกับหน่วยงาน  มีการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผน/โครงการ  อัน
จะทำให้การติดตามประเมินผล  เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

                                                  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
                                                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร        
                                         ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนดังนี้  ดังนี้ 

           1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องการดำเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้องจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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           2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

                                                 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 
          แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผล  
นอกจากนี้  แผนดำเนินงานยังทำให้เป็นการประสานและบูรณาการ  การทำงาน
ของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกับหน่วยงานอ่ืนสามารถ
ทำได้สะดวกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
และตามยุทธศาสตร์มีทั้งหมด  10  ยุทธศาสตร์  ขอเริ่มหน้ายอดรวมทั้งหมด
ของโครงการที่จะดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564  จำนวนโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2561-2565  จำนวน  128  โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์  งบประมาณ  
35,292,200  บาท   เทศบาลตำบลเมืองคงได้นำมาบรรจุลงในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  โดยจัดทำเป็นแผนการ
ดำเนินงานประจำปี  2564  จำนวนโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์   67  โครงการ/
กิจกรรม/ครุภัณฑ์  คิดเป็นร้อยละ  52.34   และงบประมาณ  15,460,560  
บาท  คิดเป็นร้อยละ  43.81 สำหรับรายละเอียดขอให้ทุกท่านเปิดดูเอกสาร
เลยค่ะ ........ค่ะตามที่ทุกท่านได้เปิดอ่านมีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือมีข้อสักถาม
ข้อแนะนำไหมครับ  หากไม่มีท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติม 

 ดิฉันขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564 
- ท่านใดให้ความเห็นชอบในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 ขอให้ยกมือขึ้น 
- ท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จำนวน  8  เสยีง 
พ.จ.อ.วิชิตฯ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ประธานฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 - เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานฯ  ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางกระทรวงสาธารณสุขได้
ออกมาแจ้งเตือนว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2563 อาจจะมีการ
ระบาดระลอกสองอีกครั้ง  จึงขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบเพ่ือเตรียมรับมืออีกครั้งหากเกิดข้ึนจริงครับ 
มีท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีก 
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กระผมในฐานะประธานขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาร่วมประชุม
ในวันนี้ สำหรับร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระผมจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาต่อไป  และขอปิดการ
ประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา   11.20  น.  
 
 
  ลงชื่อ ............................................ผู้บันทึก/ถอดรายงานการประชุม 
             ( นางพิทยา   สดากร ) 
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน 
          หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
   
 
 
  ลงชื่อ พ.จ.อ..................................ผู้ตรวจ/ผู้รับรองรายงานการประชุม     
                  ( วิชิต   จิตต์หาญ ) 
     รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
            ปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




