ประกาศ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
พ 2560
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พพ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)
กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ
บประม
พ.ศ. 2560 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
"เมื
เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
1.พัพัฒนาระบบการบริหารด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย
2.สืสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.พัพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน
4.พัพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคุลม
5.ส่งเสริมและดูแลรักษาสภาพแวดล้
กษาสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
6.สนั
สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชน และพัฒนาเครือข่ายประชาชนในการจัดการระบบ
เศรษฐกิจเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
7.พัพัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้แห่งอีสานใต้
8.การสนั
การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดสวัสดิการ การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาเครือข่าย
9.สร้
สร้างสังคมให้มีความสงบสุข เป็นระเบียบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ
10.พัพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสั
นาระบบสารสนเทศและการประ มพันธ์เชิงรุก
11.บริ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
11 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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พัฒนาการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ
6. ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการกีฬา
7. จัดหา ปรับปรุง อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่าง เพียงพอ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม
3. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
1. ส่งเสริมสุขภาพดี
2. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
3. รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
4. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
5. พัฒนาสุขาภิบาลอาหารและตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเมือง
2. ส่งเสริม เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
1. อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
2. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบําบัดน้าํ เสีย
3. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาสวนสาธารณะในเมือง
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้าตลาดชุมชน
3. ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเชื่อมต่อ AEC
~2~

พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
1. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแดนอีสานใต้
สร้างสังคมให้น่าอยู่
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. รณรงค์วินัยการจราจร
2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต่างๆ
3. ส่งเสริมการจัดระเบียบหอพัก ร้านเกมส์และสถานบันเทิง
พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วย Social Media และช่องทางอื่น
2. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในองค์กรและภาคประชาชน
2. บูรณาการและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ
3. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ระบบการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัดขององค์กร
4. พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของบุคลากร
5. พัฒนากฎหมายท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
6. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
8. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
9. บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
10. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
11. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปีต่อไป

~3~

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)
2560
2561
2562
ยุทธศาสตร์
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
พัฒนาการศึกษา
128 55,364,000.00 72 14,073,600.00 71 12,983,600.00
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
19
1,604,040.00 18 3,700,000.00 18 3,710,000.00
ท้องถิ่น
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วน
58 82,094,863.94 12 63,310,000.00 12 63,380,000.00
หน้า
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
48 64,074,000.00 43 93,487,200.00 20 199,359,000.00
สาธารณูปการ
พัฒนาสู่เมืองคาร์บอน
32 375,253,000.00 31 323,594,000.00 23 11,877,800.00
ต่ํา
ส่งเสริมแนวทาง
3
700,000.00
3
370,000.00
3
370,000.00
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาและส่งเสริม
7 57,624,000.00
2 50,100,000.00
2 50,100,000.00
แหล่งท่องเที่ยว
สร้างสังคมให้น่าอยู่
24 41,722,400.00 23 45,175,300.00 23 47,979,300.00
พัฒนาศักยภาพด้าน
ความปลอดภัยในชีวิต
7
620,000.00
9
830,000.00
9
830,000.00
และทรัพย์สิน
พัฒนาระบบสารสนเทศ
5
1,040,000.00
4
860,000.00
4
860,000.00
และการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
332 438,684,474.00 142 321,911,346.00 139 327,943,896.00
ธรรมาภิบาล
รวม
663 1,118,780,777.94 359 917,411,446.00 324 719,393,596.00
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 โดย
มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 303 โครงการ งบประมาณ 423,000,000 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
พัฒนาการศึกษา
65
35,746,340.00
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9
683,040.00
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
11
299,000.00
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
22
25,537,500.00
พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
7
890,000.00
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3
640,000.00
พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
สร้างสังคมให้น่าอยู่
18
37,494,900.00
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6
190,000.00
พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
4
1,132,100.00
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
158
320,387,120.00
รวม
303
423,000,000.00
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีดังนี้
แหล่งที่มา
จํานวน
วัตถุ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ งบประมาณ
ประสงค์
1. พัฒนาการศึกษา โครงการอบรมเพิ่ม
รายได้
30,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์การจัดการ
ประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์
จัดเก็บเอง
เรียนการสอนของครูปฐมวัย
พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบ
2. พัฒนาการศึกษา โครงการฝึกอบรมกลุ่มวิชาการ รายได้
30,000.00 - เพื่อพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางการศึกษาเทศบาลและ
จัดเก็บเอง
วิชาการของเทศบาล - เพื่อปรับปรุง
ศึกษาดูงาน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
3. พัฒนาการศึกษา โครงการฝึกอบรมและเรียนรู้
รายได้
400,000.00 เพื่อเพิ่มความรู้จากการเรียนรู้
นอกสถานศึกษาของโรงเรียนใน จัดเก็บเอง
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนใน
สังกัด
สังกัด
4. พัฒนาการศึกษา โครงการฝึกอบรมการจัดทํา
รายได้
50,000.00 เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ใน
แผนของสํานักการศึกษาเพื่อ จัดเก็บเอง
การปฏิบัติงาน
การเรียนรู้
5. พัฒนาการศึกษา โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
รายได้
50,000.00 เพื่อสร้างความเข้าใจและบทบาท
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ จัดเก็บเอง
หน้าที่ของคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ของสถานศึกษา
สถานศึกษา
6. พัฒนาการศึกษา โครงการฝึกอบรม STEM
รายได้
137,000.00 - เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ศึกษาสําหรับครูและบุคลากร จัดเก็บเอง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
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ผลผลิต
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
เทศบาลในสังกัด 7 โรงเรียน ได้รับการ
อบรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม
จัดอบรมให้กับบุคลากรของสํานักการ
ศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียนได้รับการ
ฝึกอบรม
ครูและบุคลากรในสังกัดได้รับการฝึกอบรม

ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

7.

พัฒนาการศึกษา โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพและ
พัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด
8. พัฒนาการศึกษา โครงการฝึกอบรมการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
9. พัฒนาการศึกษา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําสรุปประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 13 (เงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ)
10. พัฒนาการศึกษา โครงการอบรมเครือข่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

รายได้
จัดเก็บเอง

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

รายได้
จัดเก็บเอง

11. พัฒนาการศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์ รายได้
พัฒนาเด็กเล็ก
จัดเก็บเอง

- เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาล - เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของวิชาที่สอน
492,640.00 - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทาง
การศึกษาในการจัดการเรียนรู้ - เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ทัศนคติและทักษะ
ของครูให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
30,000.00 เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด
50,000.00 - เพื่อการศึกษาสภาพและผลสัมฤทธิ์
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่
13

10,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง
เครือข่ายศูนย์พัมนาเด็กเล็ก
10,000.00 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
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พนักงานครูเทศบาล และ บุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้ง 7 โรงเรียนและ 3 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้รับการฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้
บริการโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน
จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนกลุ่มจังหวัดการศึกษาที่ 13

ครูศูนย์ทุกคน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯได้รับการ
ฝึกอบรม
ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
เข้าประชุม

12. พัฒนาการศึกษา โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 รายได้
ภาษา
จัดเก็บเอง

13. พัฒนาการศึกษา โครงการจัดนิทรรศการวิชาการ รายได้
และแสดงผลงานของนักเรียน จัดเก็บเอง
สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
14. พัฒนาการศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครองสร้าง รายได้
ความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก จัดเก็บเอง
ปฐมวัย
15. พัฒนาการศึกษา โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
16. พัฒนาการศึกษา โครงการครูคลังสมองท้องถิ่น

17. พัฒนาการศึกษา โครงการจัดกิจกรรมวิชาการ
ทางการศึกษา

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

ของเด็กและการอบรมสั่งสอนลูกที่ถูก
วิธี
30,000.00 เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
ทักษะด้านภาษาคือ ภาษาไทย
ทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่เหมาะสม
กับวัย
100,000.00 เพื่อนําผลงานของนักเรียนมาเผยแพร่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่จัดนิทรรศการ
ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
20,000.00 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
เหมาะสมกับวัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
15,000.00 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์ฯปลอดโรค
806,000.00 เพื่อจ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดและมีครูสอน
ครบทุกชั้น
320,000.00 - เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเข้าประกวด
และแข่งขันในงานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ - เพื่อเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนใน
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ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่เข้า
ประชุม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์ปลอดโรค
จ้างครูอัตราจ้างชั่วโมงรายเดือน

จัดการประกวดและแข่งขันกิจกรรมทาง
วิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
1 ครั้ง / ปีการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา

สังกัด

18. พัฒนาการศึกษา โครงการโรงเรียนสามภาษา
19. พัฒนาการศึกษา โครงการฝึกสอนว่ายน้าํ ของ
โรงเรียนในสังกัด

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

20. พัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ
รายได้
จัดเก็บเอง
นักเรียนกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน ป.6 กิจกรรมพัฒนา
นักเรียน ม.3 เพื่อเตรียมสอบ
O-Net
21. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียน รายได้
ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดเก็บเอง

22. พัฒนาการศึกษา โครงการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ภาษาไทย

รายได้
จัดเก็บเอง

ร่วมนิทรรศการทางการศึกษา
ระดับประเทศ 1 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
200,000.00 เพื่อจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ
นักเรียนในสังกัดได้รับความรู้และมีทักษะ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง
110,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้ารับ
การแข็งแรง และฝึกทักษะในการว่าย การฝึกสอนว่ายน้าํ
น้ําเบื้องต้น
30,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีผลการสอบที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนระดับ ป.6 และระดับ ม.3 ที่
ร่วมโครงการ

35,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
และครูในโรงเรียนในสังกัดฯ เกิดความ
ตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรูท้ างด้าน
วิชาการอยู่เสมอเพื่อให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

จัดสอบแข่งขันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นตัวเป็นตัวแทนของ
เทศบาลไปแข่งขันในระดับประเทศ
20,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ
ภาษาไทย ทั้ง 7 โรงเรียน ที่ร่วมโครงการ
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23. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็ก
รายได้
เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะ จัดเก็บเอง
เกษ
24. พัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมองค์กร
รายได้
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา
จัดเก็บเอง
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
25. พัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล รายได้
เด็ก / ผู้ดูแลเด็ก
จัดเก็บเอง
26. พัฒนาการศึกษา โครงการกิจกรรมการรักการ
อ่านในสถานศึกษา

รายได้
จัดเก็บเอง

27. พัฒนาการศึกษา โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย

รายได้
จัดเก็บเอง

28. พัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสา

รายได้
จัดเก็บเอง

29. พัฒนาการศึกษา โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ รายได้
ติดในสถานศึกษา
จัดเก็บเอง

20,000.00 - เพื่อส่งเสริมนักเรียนปฐมวัยมี
จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
พัฒนาการครบทุกด้าน - เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมให้เกิดจากการเล่นกีฬา รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย
0.00 เพื่อใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน
โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ

0.00 เพื่อใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ
100,000.00 เพื่อใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ
0.00 เพื่อใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ
6,000.00 เพื่อใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ
24,000.00 เพื่อใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับการ
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โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน

30. พัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

รายได้
จัดเก็บเอง

31. พัฒนาการศึกษา โครงการให้ความช่วยเหลือเด็ก รายได้
ยากจนและด้อยโอกาสทาง
จัดเก็บเอง
การศึกษาชุมชนในเขตเทศบาล

32. พัฒนาการศึกษา โครงการเข้าค่ายลูกเสือยุว
กาชาด

รายได้
จัดเก็บเอง

33. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

รายได้
จัดเก็บเอง

สนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ
30,000.00 - ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ - เพื่อให้ชุมชนและ
สถานศึกษาเกิดความรักความสามัคคี เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์
ใฝ่เรียนรู้เสมอ
30,000.00 - เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อย
โอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาเท่าเทียมกัน - เป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครองที่
มีฐานะยากจนในชุมชน - ให้คําแนะนํา
คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา และ
อาชีพให้เด็กที่ด้อยโอกาส
50,000.00 - ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
วินัย และค่านิยมที่ดีงาม - ส่งเสริม
กิจการงานลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
1,098,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้
แสดงออกถึงความสามารถในการเล่น
กีฬาตามความถนัดรู้จักการเป็นผู้มี
น้ําใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
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เด็กและเยาวชนในชุมชนด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ

นักเรียนในสังกัดทุกคนใน ระดับชั้น ป.4 ป.6 ระดับชั้น ม.1 - ม.3

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียน
อปท. ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

34. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระ รายได้
นางศรีคัพ"
จัดเก็บเอง

35. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายได้
"เทศบาลเมืองศรีสะเกษคัพ"
จัดเก็บเอง

36. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันบาสเกตบอล

รายได้
จัดเก็บเอง

37. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันเปตอง
"เทศบาลเมืองศรีสะเกษ"

รายได้
จัดเก็บเอง

38. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬา
ท้องถิ่น แห่งประเทศไทย
"ไทคัพ"

รายได้
จัดเก็บเอง

39. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันฟุตซอล
"เทศบาลเมืองศรีสะเกษ"

รายได้
จัดเก็บเอง

350,000.00 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลได้ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอสร้างสัมพันธภาพทีด่ ีระหว่าง
กัน
150,000.00 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลได้ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอสร้างสัมพันธภาพทีด่ ีระหว่าง
กัน
150,000.00 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลได้ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอสร้างสัมพันธภาพทีด่ ีระหว่าง
กัน
100,000.00 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลได้ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอสร้างสัมพันธภาพทีด่ ีระหว่าง
กัน
0.00 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลได้ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอสร้างสัมพันธภาพทีด่ ีระหว่าง
กัน
100,000.00 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลได้ออกกําลังกายอย่างสม่ํา
เสมอสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
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จัดการแข่งขันฟุตบอล

จัดการแข่งขันฟุตบอล

จัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

จัดแข่งขันเปตอง

ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬา
แหล่งประเทศไทย

จัดแข่งขันฟุตซอล

40. พัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
รายได้
นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษแห่ง จัดเก็บเอง
ประเทศไทย

41. พัฒนาการศึกษา โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
รายได้
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง จัดเก็บเอง
ศรีสะเกษ
42. พัฒนาการศึกษา โครงการก่อสร้างห้องน้ําห้อง
ผู้อํานวยการ ร.ร.ท.1

รายได้
จัดเก็บเอง

43. พัฒนาการศึกษา จัดซื้โต๊ะอาหาร

รายได้
จัดเก็บเอง

44. พัฒนาการศึกษา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้
แสดงออกถึงความสามารถในการเล่น
กีฬาตามความถนัด รู้จักการเป็นผู้มี
น้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
145,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา การออกกําลังกายของผู้เรียนให้มี
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์
สังคม และสติปัญญา
91,000.00 เพื่อจัดหาปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
135,000.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
99,000.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สือ่
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน เกิดความความคุ้มค่า
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ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย

จัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ห้องน้ํา

จํานวนที่ติดตั้ง

จํานวนที่ติดตั้ง

45. พัฒนาการศึกษา จัดซื้อพัดลมใหญ่

รายได้
จัดเก็บเอง

46. พัฒนาการศึกษา ก่อสร้างที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป

รายได้
จัดเก็บเอง

47. พัฒนาการศึกษา จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น (ตั้งพื้น
ทรงสูง)

รายได้
จัดเก็บเอง

48. พัฒนาการศึกษา ก่อสร้างป้ายโรงเรียน

รายได้
จัดเก็บเอง

49. พัฒนาการศึกษา ก่อสร้างปรับปรุงเสาธง

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
88,000.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
8,000.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
218,000.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
94,000.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
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จํานวนที่ติดตั้ง

จํานวนที่ติดตั้ง

จํานวนที่ติดตั้ง

จํานวนที่ติดตั้ง

จํานวนที่ติดตั้ง

50. พัฒนาการศึกษา ก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนสํานัก (ตาม
แบบแปลนเทศบาล)

รายได้
จัดเก็บเอง

51. พัฒนาการศึกษา จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อม
ติดตั้งภานในศูนย์(บ้านโนน
สํานัก,ชุมชนหนองยางหนอง
ม่วง)

รายได้
จัดเก็บเอง

52. พัฒนาการศึกษา จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5.5

รายได้
จัดเก็บเอง

53. พัฒนาการศึกษา ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างพร้อม
ผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนหนองยางหนองม่วง

รายได้
จัดเก็บเอง

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
203,000.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
58,300.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
9,800.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
48,000.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
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จํานวนที่ติดตั้ง

จํานวนที่ติดตั้ง

จํานวนที่ติดตั้ง

จํานวนที่ติดตั้ง

54. พัฒนาการศึกษา ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างพร้อม
รายได้
ผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน จัดเก็บเอง
หนองตะมะ

55. พัฒนาการศึกษา เก้าอี้ทํางาน
56. พัฒนาการศึกษา
57. พัฒนาการศึกษา

58. พัฒนาการศึกษา
59. พัฒนาการศึกษา
60. พัฒนาการศึกษา
61. พัฒนาการศึกษา

48,800.00 เพื่อจัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ จํานวนที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เกิด
ความความคุ้มค่า
9,100.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

รายได้
จัดเก็บเอง
โต๊ะทํางาน
รายได้
29,900.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
จัดเก็บเอง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
รายได้
16,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
สําหรับสํานักงาน (ขนาดจอไม่ จัดเก็บเอง
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
โครงการป้องกันและแก้ไข
รายได้
325,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปัญหายาเสพติด
จัดเก็บเอง
โครงการสนัสนุนค่าใช้จ่ายการ
รายได้
105,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
บริหารสถานศึกษา
จัดเก็บเอง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ รายได้ 28,535,800.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
บริหารสถานศึกษา
จัดเก็บเอง
โครงการพัฒนาคุณภาพการ
รายได้
0.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ จัดเก็บเอง
เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรโพนิมิคส์
และโพนิคส์
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จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา
จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

โรงเรียนที่ร่วมโครงการ
โรงเรียนที่ร่วมโครงการ
โรงเรียนที่ร่วมโครงการ
โรงเรียนเทศบาล 1

62. พัฒนาการศึกษา จัดซื้อโต๊ะไม้ขาเหล็ก

รายได้
จัดเก็บเอง

63. พัฒนาการศึกษา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน รายได้
สํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า จัดเก็บเอง
19 นิ้ว)
64. พัฒนาการศึกษา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ รายได้
ชนิด LED สี แบบ Network จัดเก็บเอง
65. พัฒนาการศึกษา จัดซื้อ โต๊ะพับหน้าขาว

รายได้
จัดเก็บเอง

66. อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
67. อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
68. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

รายได้
จัดเก็บเอง

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

โครงการจัดงานบวงสรวงและ
รายได้
สมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระ จัดเก็บเอง
ผม
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และสมโภช
ศาลหลักเมือง

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ในการเรียน จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา
การสอน
256,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
24,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
16,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
38,740.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองและคง
อยู่สืบไป

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จํานวนที่จัดโครงการ

89,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ
วัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองและคง
อยู่สืบไป
165,300.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ
วัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองและคง
อยู่สืบไป
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69. อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
70. อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
71. อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
72. อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
73. อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
74. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
จํานวนวัดในเขตเทศบาลที่ร่วมโครงการ
วัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองและคง
อยู่สืบไป

โครงการจัดงานราชพิธี และวัน รายได้
สําคัญของชาติ
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ
วัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองและคง
อยู่สืบไป

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี
จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ
วัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองและคง
อยู่สืบไป

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา

รายได้
จัดเก็บเอง

โครงการทบทวนขบวนการทาง รายได้
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและให้
ความสําคัญกับเด็กและเยาวชน

จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

210,000.00 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

20,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่สร้าง จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานครูและ
สรรค์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจํานวน
และยุวกาชาด ทําให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 200 คน
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75. ส่งเสริมสุขภาพดี
ถ้วนหน้า
76. ส่งเสริมสุขภาพดี
ถ้วนหน้า
77. ส่งเสริมสุขภาพดี
ถ้วนหน้า

โครงการควบคุมโรคกลัวน้ํา
(พิษสุนัขบ้า)
โครงการหน่วยปฐมพยาบาล

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
โครงการขี่จักรยานออกกําลัง
รายได้
กายบริเวณรอบเกาะห้วยน้ําคํา จัดเก็บเอง
เพื่อสุขภาพ
78. ส่งเสริมสุขภาพดี โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รายได้
ถ้วนหน้า
ต่อเนื่อง
จัดเก็บเอง
79. ส่งเสริมสุขภาพดี โครงการจัดกิจกรรม อสม.
ถ้วนหน้า
แห่งชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

80. ส่งเสริมสุขภาพดี
ถ้วนหน้า
81. ส่งเสริมสุขภาพดี
ถ้วนหน้า
82. ส่งเสริมสุขภาพดี
ถ้วนหน้า
83. ส่งเสริมสุขภาพดี
ถ้วนหน้า

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้
อสม. และศึกษาดูงาน
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ
โครงการถนนอาหารปลอดภัย
โครงการตลาดสดอายุยืน

0.00 เพื่อควบคุมสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล
30,000.00 เพื่อให้บริการตรวจรักษาและปฐม
ประชาชนในเขตเทศบาล
พยาบาลเบื้องต้น
7,000.00 ส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกายมาก จัดหาจักรยานเพื่อบริการประชาชน
ขึ้น
0.00 1. เพื่อกระตุ้นจิตสํานึก ความตระหนัก ชุมชน 47 ชุมชน
ในการบริการด้านสุขภาพของเครือข่าย
อสม.
0.00 1. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้าง ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 600 คน ประกอบด้วย
ขวัญกําลังใจให้กับ อสม.
อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ สมาชิก
เทศบาล
0.00 เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ร่วมโครงการ จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
24,000.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

25,000.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

13,000.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
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84. ส่งเสริมสุขภาพดี โครงการควบคุมมลพิษและ
ถ้วนหน้า
รําคาญ

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

85. ส่งเสริมสุขภาพดี โครงการพัฒนาศักยภาพ
ถ้วนหน้า
คณะกรรมการตลาดสด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ
ศึกษาดูงาน
86. พัฒนาระบบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
สาธารณูปโภค ค.ส.ล. ซอยลานลําดวน 2
สาธารณูปการ (ชุมชนหนองแดง)
87. พัฒนาระบบ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
สาธารณูปโภค ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 1 (ชุมชน
สาธารณูปการ โนนหนามแท่ง)
88. พัฒนาระบบ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
สาธารณูปโภค ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 2 (ชุมชน
สาธารณูปการ โนนหนามแท่ง)
89. พัฒนาระบบ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
สาธารณูปโภค ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 3 (ชุมชน
สาธารณูปการ โนนหนามแท่ง)
90. พัฒนาระบบ
โครงการก่อสร้างถนน พร้อม
สาธารณูปโภค ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเพื่อ
สาธารณูปการ คุณ 4 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)

รายได้
จัดเก็บเอง

200,000.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

717,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

1,374,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

1,748,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

1,747,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

1,747,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ
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91. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
92. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
93. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
94. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
95. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
96. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
97. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
รายได้
พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนภายใน จัดเก็บเอง
หมู่บ้านข้าวกล้อง (ช่วงระยะที่
1)(ชุมชนหนองตะมะ)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
รายได้
พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนภายใน จัดเก็บเอง
หมู่บ้านข้าวกล้อง (ช่วงระยะที่
2)(ชุมชนหนองตะมะ)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
รายได้
ซอยแพอุทิศ (ชุมชนศรีมงคล) จัดเก็บเอง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยหนองคู 5/1
(ชุมชนหนองคู)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยอัมพรร่วมใจ
(ชุมชนโนนเขวา)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยบ้าน
เทิดไท้ (ชุมชนคุ้มกลาง)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยลําดวนภาพยนตร์ (ระยะที่
2)(ชุมชนหนองม่วง)

1,559,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

569,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

527,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

415,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

448,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

900,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

168,500.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ
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98. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
99. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

100. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
101. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
102. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
103. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. ซอยหน้าโรงเรียน
เทคโนโลยีวัดหลวง(ชุมชน
หนองกะลา)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยตรง
ข้ามการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสะเกษ(ชุมชนศรีนะคร
ลําดวน)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยทุ่งนาดี
1 (ชุมชนทุ่งนาดี)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยเจริญสุข(ชุมชนหนองยาง)

รายได้
จัดเก็บเอง

111,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

245,500.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

413,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

215,500.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา รายได้
ค.ส.ล. ถนนราษฎร์ประชา
จัดเก็บเอง
(ด้านทิศตะวันตก)(ชุมชนโนนเข
วา)
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
รายได้
(อุดหนุน)
จัดเก็บเอง

2,650,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

298,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ
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104. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
105. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ขยายเขตน้ําประปา (อุดหนุน)

รายได้
จัดเก็บเอง

106. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

รายได้
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้น
ทางถนน ผิวแอสฟัลท์ถนนอุบล จัดเก็บเอง
(ช่วงจากสะพาน ห้วยน้ําคํา สุดเขต ควบคุมเทศบาล เมือง
ศรีสะเกษ)
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน รายได้
ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอย จัดเก็บเอง
ประชาภักดี 6 (ชุมชนไกรภักดี)

107. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้าํ
รายได้
ซอย เพื่อคุณ 6 (ชุมชนโนน
จัดเก็บเอง
หนามแท่ง)

108. พัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ํา
109. พัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ํา

โครงการปลูกต้นไม้
โครงการลดขยะลดมลพิษเพื่อ
พิชิต Low Carbon

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

300,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ

7,000,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนภายใน เขตเทศบาล ปรับปรุงพื้นทางพร้อมปูผิวทางแอสฟัลท์
ให้ได้มาตรฐาน และการสัญจรไปมา หนา 0.05 เมตร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า
สะดวก ยิ่งขึ้น
20,429.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ
495,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนและระบบ ระบายน้าํ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ภายในเขต เทศบาลให้ได้มาตรฐาน ไม่ น้อยกว่า 284.00 ตารางเมตร,
และการสัญจรไปมาสะดวก ยิ่งขึ้น
ก่อสร้างท่อ ระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า
90.00 เมตร ตามแบบ แปลนของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
1,890,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนและระบบ ระบายน้าํ ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาด
ภายในเขต เทศบาลให้ได้มาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ทั้ง 2 ข้าง
และการสัญจรไปมาสะดวก ยิ่งขึ้น
ถนน ยาวรวมไม่น้อยกว่า 582.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล เมืองศรีสะ
เกษ
3,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ
100,000.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
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จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

110. พัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ํา
111. พัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ํา
112. พัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ํา
113. พัฒนาสู่เมือง
คาร์บอนต่ํา

โครงการจัดการขยะติดเชื้อ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โครงการคัดแยกองค์ประกอบ
ขยะ
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ํา

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
โครงการสร้างบ้านคาร์บอนต่ํา รายได้
เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ จัดเก็บเอง
สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
114. พัฒนาสู่เมือง โครงการประดับตกแต่งเมืองใน รายได้
คาร์บอนต่ํา
วันเฉลิมพระชนพรรษาและวัน จัดเก็บเอง
สําคัญทางศาสนา
115. ส่งเสริมแนวทาง โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน รายได้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จัดเก็บเอง
เศรษฐกิจ
พอเพียง
116. ส่งเสริมแนวทาง โครงการธุรกิจขนาดย่อม
รายได้
(ตลาดนัดชุมชน)
จัดเก็บเอง
เศรษฐกิจ
พอเพียง
117. ส่งเสริมแนวทาง โครงการเสริมสร้างการ
รายได้
เศรษฐกิจ
ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
จัดเก็บเอง
พอเพียง
พอเพียง

20,000.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

5,000.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

จํานวนการจัดโครงการ

40,000.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

การจัดกิจกรรม/โครงการ

0.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

722,000.00 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

50,000.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของ จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
ประชาชน
90,000.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของ จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
ประชาชน
500,000.00 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง ศรีสะเกษที่สนใจนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ปรับใช้
กับการดํารงชีวิต
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1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
2. คณะผู้บริหาร 3. สมาชิกสภาเทศบาลฯ
4. พนักงาน, พนักงานจ้าง ในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 500 คน

118. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
119. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
120. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
121. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
122. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
123. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
124. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
125. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
126. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
127. สร้างสังคมให้น่า
อยู่

โครงการชุมชนสัมพันธ์และ
นันทนาการ
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชัน
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง
โครงการสงเคราะห์มารดาและ
เด็กแรกเกิดในครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแล
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมตาม
พระราชบัญญัติหอพัก
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการฌาปนกิจ
สงเคราะห์
โครงการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุวัดเจียงอี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน
จากนโยบายรัฐบาล)

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

90,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

25,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้พิการที่ร่วมโครงการ

0.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
20,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
60,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

158,800.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ศูนย์บริการผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ
50,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน หอพักที่ร่วมโครงการ
50,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ศูนย์บริการผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ

รายได้
30,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ
จัดเก็บเอง
รายได้ 27,794,400.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผูส้ ูงอายุที่ร่วมโครงการ
จัดเก็บเอง
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128. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
129. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
130. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
131. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
132. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
133. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
134. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
135. สร้างสังคมให้น่า
อยู่
136. พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
137. พัฒนาศักยภาพ

เบี้ยความพิการ (เงินอุดหนุน
จากนโยบายรัฐบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสตรี
โครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน
โครงการจัดทําข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการชุมชนผาสุข

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
รายได้
ศักยภาพผู้นาํ ชุมชน
จัดเก็บเอง
โครงการส่งเสริมสถาบัน
รายได้
ครอบครัว
จัดเก็บเอง
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้
ผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม
จัดเก็บเอง
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
รายได้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล จัดเก็บเอง
เรือนในการเฝ้าระวังและดูแล
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน
และทัศนศึกษาดูงาน
โครงการฝึกซ้อมป้องกันและ
รายได้

8,457,600.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้พิการที่ร่วมโครงการ
80,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ที่ร่วมโครงการ
19,100.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ
0.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ
50,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ
170,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ
90,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ
350,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ
0.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ที่ร่วมโครงการ

0.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ที่ร่วมโครงการ
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ด้านความปลอดภัย ระงับเหตุสาธารณภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

138. พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
139. พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
140. พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
141. พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

จัดเก็บเอง

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รายได้
หนาว
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัย

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาเครือข่ายแจ้ง
เตือนสาธารณภัย

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนที่ร่วมโครงการ

โครงการฝึกอบรมทบทวน
รายได้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล จัดเก็บเอง
เรือนในการเฝ้าระวังและดูแล
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน
และทัศนศึกษาดูงาน
142. พัฒนาระบบ
โครงการจัดทําสื่อแนะนํา
รายได้
สารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองศรี จัดเก็บเอง
การประชาสัมพันธ์ สะเกษ

190,000.00 เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมในการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ป้องกันภัยและดูแลความสงบเรียบร้อย
ของชุมชนในเขตเทศบาล

473,600.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ
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สื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่

143. พัฒนาระบบ

โครงการกระจายเสียง
สารสนเทศและ ออกอากาศทางสื่อวิทยุในเขต
การประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
144. พัฒนาระบบ
โครงการแถลงข่าว
สารสนเทศและ
การประชาสัมพันธ์
145. พัฒนาระบบ
โปรแกรมประยุกต์
สารสนเทศและ (Application Software)
การประชาสัมพันธ์

146. ส่งเสริมการบริหาร โครงการเสวนาประสาชาวเมือง
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
147. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
148. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
149. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
150. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

158,500.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

500,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
26,700.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ

สถานีวิทยุที่ร่วมโครงการ

จัดแถลงข่าว
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ชุมชนที่ร่วมโครงการ

โครงการนันทนาการสําหรับ
ประชาชน"ดนตรีในสวนศรี"

รายได้
จัดเก็บเอง

84,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ

โครงการวันเทศบาลและวัน
ท้องถิ่นไทย

รายได้
จัดเก็บเอง

55,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ประชาชน

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

โครงการมุมนันทนาการเพื่อ
บริการประชาชน

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ประชาชน

ประชาชนที่ร่วมโครงการ
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ผู้ที่ร่วมโครงการ
ชุมชนที่ร่วมโครงการ

151. ส่งเสริมการบริหาร โครงการปรับปรุงระบบข้อมูล
จัดการด้วยหลัก ทะเบียนราฎร
ธรรมาภิบาล
152. ส่งเสริมการบริหาร โครงการประชาสัมพันธ์งาน
จัดการด้วยหลัก ทะเบียนราษฎรและบัตร
ธรรมาภิบาล
ประจําตัวประชาชน

153. ส่งเสริมการบริหาร โครงการวันคนพิการ (ศูนย์
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
154. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ประชาชน

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ประชาชน

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายได้

การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ) จัดเก็บเอง

โครงการเข้าค่ายส่งเสริม
รายได้
สมรรถภาพและการดําเนินชีวติ จัดเก็บเอง
อิสระสําหรับบุคคลออทิสติก
(ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรี
สะเกษ)
155. ส่งเสริมการ
โครงการอบรมพ่อแม่
รายได้
จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือ
ด้วยหลักธรรมาภิ ระยะแรกแก่เด็กพิการจังหวัด
บาล
ศรีสะเกษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษ)
156. ส่งเสริมการ
โครงการจัดทําแผนพัฒนา
รายได้
บริหารจัดการ ท้องถิ่นและเทศบัญญัติ
จัดเก็บเอง
ด้วยหลักธรรมาภิ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
บาล

10,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ประชาชน

จํานวนประชาชน

20,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ประชาชน

จํานวนประชาชน

20,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ประชาชน

จํานวนการจัดกิจกรรม

200,000.00 เพื่อจัดทําแผนพัฒนา เทศบัญญัติ แผน เอกสารที่จัดทํา
ดําเนินงาน รายงานติดตาม
แผนพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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157. ส่งเสริมการบริหาร โครงการจัดทํารายงานผลการ

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ

158. ส่งเสริมการบริหาร โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
จัดการด้วยหลัก การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ธรรมาภิบาล
และศึกษาดูงาน
159. ส่งเสริมการ
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
บริหารจัดการ ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิ สมาชิกสภาเทศบาลและ
บาล
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรี
สะเกษ
160. ส่งเสริมการ
โครงการฝึกอบรม
บริหารจัดการ ภาษาต่างประเทศสําหรับ
ด้วยหลักธรรมาภิ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
บาล
พนักงานจ้างของเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ
161. ส่งเสริมการ
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
บริหารจัดการ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ด้วยหลักธรรมาภิ การปฏิบัติงานของคณะ
บาล
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อเพิ่มทักษะแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ร่วมโครงการ

จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

ปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะ
เกษ

เอกสารที่จัดทํา

รายได้
จัดเก็บเอง

300,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

26,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
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162. ส่งเสริมการบริหาร โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา รายได้
จัดการด้วยหลัก ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
163. ส่งเสริมการบริหาร โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน รายได้
จัดการด้วยหลัก สํานักทะเบียนส่วนแยกใน
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
โรงพยาบาล

164. ส่งเสริมการบริหาร โครงการพัฒนาระบบไอทีงาน
จัดการด้วยหลัก ศูนย์บริการสาธารณสุข

รายได้
จัดเก็บเอง

ธรรมาภิบาล
165. ส่งเสริมการบริหาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
รายได้
จัดการด้วยหลัก ปฏิบัติงานในการพัฒนา
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
คุณภาพชีวิตของประชาชน
166. ส่งเสริมการบริหาร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม รายได้
จัดการด้วยหลัก ทางการเมืองในระบอบ
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
ประชาธิปไตย

167. ส่งเสริมการบริหาร โครงการปกป้องสถาบันสําคัญ รายได้
จัดการด้วยหลัก ของชาติ
จัดเก็บเอง

191,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
276,800.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

0.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
0.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

0.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

147,500.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

ธรรมาภิบาล

168. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล

โครงการเลือกตั้ง
รายได้
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ จัดเก็บเอง
และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

300.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
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169. ส่งเสริมการบริหาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
จัดการด้วยหลัก การจัดเก็บภาษี

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

โครงการมุมนันทนาการเพื่อ
การบริการประชาชน

รายได้
จัดเก็บเอง

0.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

รายได้
จัดเก็บเอง

733,800.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ

ธรรมาภิบาล
170. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
171. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (GIS)
172. ส่งเสริมการบริหาร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
173. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
174. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
175. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
176. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

9,975,000.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายได้ 19,485,000.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ
จัดเก็บเอง

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทน

รายได้
จัดเก็บเอง

1,070,300.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/
กิจกรรม)

รายได้
จัดเก็บเอง

3,435,400.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ

รายได้
จัดเก็บเอง

1,966,260.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ
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177. ส่งเสริมการบริหาร ค่าสาธารณูปโภค
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
178. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
179. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
180. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
181. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
182. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
183. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
184. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

755,000.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายได้
จัดเก็บเอง

6,310,400.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทน

รายได้
จัดเก็บเอง

176,500.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

รายได้
จัดเก็บเอง

1,128,300.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ

รายได้
จัดเก็บเอง

218,665.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าสาธารณูปโภค

รายได้
จัดเก็บเอง

92,400.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายได้
จัดเก็บเอง

9,350,300.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทน

รายได้
จัดเก็บเอง

567,100.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ
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185. ส่งเสริมการบริหาร ค่าวัสดุ
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
186. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
187. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
188. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
189. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
190. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
191. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
192. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

1,659,149.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าสาธารณูปโภค

รายได้
จัดเก็บเอง

15,100.00 เพื่อเป็นค่าดําเนินการ

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายได้ 75,814,400.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
จัดเก็บเอง

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทน

รายได้
จัดเก็บเอง

532,100.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/
กิจกรรม)

รายได้
จัดเก็บเอง

1,337,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ

รายได้
จัดเก็บเอง

730,100.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าสาธารณูปโภค

รายได้
จัดเก็บเอง

1,320,776.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ิน รายได้
และสิ่งก่อสร้าง
จัดเก็บเอง

1,400,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ
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193. ส่งเสริมการบริหาร เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
194. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
195. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
196. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
197. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
198. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
199. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
200. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้ 20,592,900.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
จัดเก็บเอง

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายได้ 12,543,800.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
จัดเก็บเอง

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทน

รายได้
จัดเก็บเอง

449,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/
กิจกรรม)

รายได้
จัดเก็บเอง

2,990,600.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ

รายได้
จัดเก็บเอง

851,620.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าสาธารณูปโภค

รายได้
จัดเก็บเอง

1,480,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายได้
จัดเก็บเอง

4,762,100.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทน

รายได้
จัดเก็บเอง

169,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

อาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6ในสังกัด
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201. ส่งเสริมการบริหาร ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/
จัดการด้วยหลัก กิจกรรม)
ธรรมาภิบาล
202. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
203. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
204. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
205. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
206. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
207. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
208. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

200,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ

รายได้
จัดเก็บเอง

137,233.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าสาธารณูปโภค

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายได้ 30,024,857.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
จัดเก็บเอง

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทน

รายได้
จัดเก็บเอง

1,176,800.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/
กิจกรรม)

รายได้ 24,737,800.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
จัดเก็บเอง

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ

รายได้ 17,487,160.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
จัดเก็บเอง

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าสาธารณูปโภค

รายได้
จัดเก็บเอง

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

5,422,600.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
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209. ส่งเสริมการบริหาร ค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
210. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
211. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
212. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
213. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
214. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
215. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
216. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

528,000.00 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ติดเชื้อเอดส์ การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุงชั้นล่างอาคาร รายได้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
จัดเก็บเอง

850,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา

รายได้
จัดเก็บเอง

135,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

โครงการจัดทําป้ายฝ่ายป้องกัน รายได้
และรักษาความสงบ
จัดเก็บเอง

91,000.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

โครงการปรับปรุงชั้นล่างอาคาร รายได้
กองสวัสดิการสังคม
จัดเก็บเอง

148,100.00 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จํานวนที่ดาํ เนินโครงการ

จัดซื้อเครื่องรับหอกระจายข่าว รายได้
ไร้สาย พร้อมติดตั้ง
จัดเก็บเอง

198,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อลําโพงพร้อมตู้ 15 นิ้ว

รายได้
จัดเก็บเอง

35,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น

รายได้
จัดเก็บเอง

10,800.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

~ 37 ~

217. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร

รายได้
จัดเก็บเอง

8,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

รายได้
จัดเก็บเอง

4,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
รายได้
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาด จัดเก็บเอง
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
220. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่อง GPS ใช้สําหรับ
รายได้
จัดการด้วยหลัก การคํานาณหาค่าพิกัด
จัดเก็บเอง

87,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

30,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ (ขนาด 2 รายได้
KVA)
จัดเก็บเอง

13,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
รายได้
ตั้งโต๊ะ แบบประมาลผล พร้อม จัดเก็บเอง
อุปกรณ์
223. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
รายได้
จัดการด้วยหลัก
จัดเก็บเอง

16,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

3,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

รายได้
จัดเก็บเอง

19,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
218. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
219. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล
221. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
222. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร

ธรรมาภิบาล
224. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
จัดการด้วยหลัก แข็ง
ธรรมาภิบาล
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225. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด รายได้
จัดการด้วยหลัก 800AV (งานเทศกิจ)
จัดเก็บเอง

3,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ รายได้
ชนิด LED ขาวดํา (งานเทศกิจ) จัดเก็บเอง

3,300.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

ธรรมาภิบาล
226. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
227. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
228. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
229. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
230. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
231. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
232. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ (งาน
เทศกิจ)

รายได้
จัดเก็บเอง

38,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า

รายได้
จัดเก็บเอง

8,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
รายได้
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย จัดเก็บเอง
กว่า 18.5 นิ้ว) (งานเทศกิจ)

16,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
รายได้
ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์
จัดเก็บเอง

44,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
รายได้
(Inkjet)
จัดเก็บเอง

4,300.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
รายได้
(Inkjet)
จัดเก็บเอง

8,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา
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233. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
234. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
235. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
236. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
237. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
238. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
239. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
240. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

6,400.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อสายพานลําเรียงขยะแบบ รายได้
เอียง ตัวที่ 1
จัดเก็บเอง

180,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อสายพานลําเรียงขยะแบบ รายได้
เอียง ตัวที่2
จัดเก็บเอง

160,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบต่อ รายได้
ท่อ
จัดเก็บเอง

14,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อผ้าใบเต็นท์แบบโค้ง
ขนาด 4x8 เมตร

รายได้
จัดเก็บเอง

99,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x10 รายได้
เมตร
จัดเก็บเอง

129,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา กําลังปั๊ม
4,300L/Hr

รายได้
จัดเก็บเอง

8,700.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา
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241. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา กําลังปั๊ม
จัดการด้วยหลัก 8,500 L/Hr
ธรรมาภิบาล
242. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
243. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
244. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
245. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
246. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
247. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
248. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

17,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อพัดลมไอน้ํา

รายได้
จัดเก็บเอง

52,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

รายได้
จัดเก็บเอง

9,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อฉากตกแต่งบ่อจัดแสดง
รายได้
ปลาน้าํ เค็ม
จัดเก็บเอง

192,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ 3x3 ม.

รายได้
จัดเก็บเอง

5,600.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่

รายได้
จัดเก็บเอง

7,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน

รายได้
จัดเก็บเอง

4,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา
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249. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
250. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
251. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
252. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
253. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
254. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
255. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
256. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

8,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/
กิจกรรม)

รายได้
จัดเก็บเอง

2,082,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

ค่าอาหารเสริม (นม)

รายได้ 14,630,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
จัดเก็บเอง

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

งบกลาง

รายได้ 31,937,600.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวนผูร้ ่วมโครงการ
จัดเก็บเอง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
รายได้
(Inkjet Printer)
จัดเก็บเอง

4,300.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อม
รายได้
ติดตั้ง
จัดเก็บเอง

395,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ (กอง
สาธารณสุขฯ)

รายได้
จัดเก็บเอง

109,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง

รายได้
จัดเก็บเอง

41,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
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จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

257. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อโซฟา

รายได้
จัดเก็บเอง

11,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเก้าอี้

รายได้
จัดเก็บเอง

5,600.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

รายได้
จัดเก็บเอง

67,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน

รายได้
จัดเก็บเอง

23,500.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

รายได้
จัดเก็บเอง

58,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อตู้เหล็ก

รายได้
จัดเก็บเอง

7,600.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร

รายได้
จัดเก็บเอง

4,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน

รายได้
จัดเก็บเอง

16,800.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา

จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
258. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
259. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
260. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
261. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
262. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
263. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
264. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

~ 43 ~

265. ส่งเสริมการบริหาร ค่าซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนัง รายได้
จัดการด้วยหลัก ส่วนจัดแสดง
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล

266. ส่งเสริมการบริหาร ค่าซ่อมแซมบ่อปลาน้ําเค็มตู้
จัดการด้วยหลัก หมายเลขที่ 12
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

267. ส่งเสริมการบริหาร เงินอุดหนุนส่วนราชการ(ศูนย์
รายได้
จัดการด้วยหลัก การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะ จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
เกษ)
268. ส่งเสริมการบริหาร โครงการระบบสารสนเทศเพื่อ
รายได้
จัดการด้วยหลัก การบริหารจัดการและ
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
บริหารงานของเทศบาลเมืองศรี
สะเกษ

269. ส่งเสริมการบริหาร โครงการปรับปรุง ต่อเติม
รายได้
จัดการด้วยหลัก อาคารสํานักงาน เทศบาล ชั้น จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
3 และ ชั้น 4
270. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องคิดเลขไฟฟ้า
รายได้
จัดการด้วยหลัก
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
271. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก

รายได้

253,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้เกิด
ความ ปลอดภัยสามารถใช้งาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
165,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้เกิด
ความ ปลอดภัยสามารถใช้งาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
50,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

อาคารที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม

กิจกรรมที่ร่วมโครงการ

500,000.00 เพื่อทําระบบฐานข้อมูลและบันทึกให้ จ้างทําระบบโปรแกรม (software) เพื่อ
บริหารจัดการ
อยู่ในระบบดิจิตอล เพื่อจัดทํา
ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลส่วน
ต่างๆ ภาย ในเพื่อการเข้าถึงการใช้
ข้อมูลร่วมกันเพื่อความสะดวกใน การ
บริการประชาชนรวดเร็วและ
ครอบคลุม
480,000.00 เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงานให้ จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
สามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3,200.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

จัดซื้อเครื่องคิดเลขไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง

6,400.00 การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

ตู้เหล็ก ที่จัดซื้อ

~ 44 ~

จัดการด้วยหลัก
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
272. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
รายได้
จัดการด้วยหลัก แยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
ฟอกอากาศ) ขนาด ขนาด

12,000 บีทียู
273. ส่งเสริมการบริหาร โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
รายได้
จัดการด้วยหลัก ความรู้ด้านกฎหมายและการมี จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
ส่วนร่วมด้านการพัฒนาเมือง
และดูงาน
274. ส่งเสริมการบริหาร โครงการเครือข่ายศูนย์ยุติธรรม รายได้
จัดการด้วยหลัก ชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล

275. ส่งเสริมการบริหาร โครงการอบรมให้ความรู้ปลูก
รายได้
จัดการด้วยหลัก จิตสํานึกต่อต้านการทุจริตและ จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาล
เมืองศรีสะเกษและการเปิดเผย
ข่าวสารทางราชการ
276. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อตู้ ควบคุมไฟฟ้า
รายได้
จัดการด้วยหลัก
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล

16,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ

41,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและ
การมี ส่วนร่วมด้านการพัฒนาเมือง
7,200.00 เพื่อสร้างเครือข่ายในการประสานงาน
และให้ความรู้กับ ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ
50,000.00 เพื่อปลูกจิตสํานึกและสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต แก่บุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษและปฏิบัติการ
เชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

5,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
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ผู้นําชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล

อบรมให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษจํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน

จํานวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ

277. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

278. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16
รายได้
จัดการด้วยหลัก นิ้ว
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
279. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
รายได้
จัดการด้วยหลัก สําหรับ สํานักงาน (จอขนาด จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
ไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
280. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องพิมพ์
รายได้
จัดการด้วยหลัก Multifunction แบบ ฉีดหมึก จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
(Injet)

281. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเก้าอี้โซฟา

รายได้
จัดเก็บเอง

282. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อตู้ 2 บาน

รายได้
จัดเก็บเอง

283. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก

รายได้
จัดเก็บเอง

จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

4,000.00 จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน สําหรับผู้บริหาร จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา
จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000
บาท โดยมี รายละเอียด ดังนี้ - เป็น
เก้าอี้ทํางานบุนวม แบบมีล้อขาเหล็ก
3,200.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการ จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา
ปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน
48,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน

ตามคุณลักษณะราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7,700.00 ตามคุณลักษณะราคากลางและ
ตามคุณลักษณะราคากลางและคุณลักษณะ
คุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจและสังคม
5,200.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
4,100.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ จํานวนครุภัณฑ์ทีจัดหา
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
9,800.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
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284. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อตู้เหล็ก

รายได้
จัดเก็บเอง

285. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค

รายได้
จัดเก็บเอง

จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

286. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก รายได้
จัดการด้วยหลัก (Injet Printer) สําหรับ
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
กระดาษขนาด A3
287. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ
รายได้
จัดการด้วยหลัก LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
นิ้ว
288. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเก้าอี้บุฟองน้ํา
รายได้
จัดการด้วยหลัก
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล

289. ส่งเสริมการบริหาร เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รายได้
จัดการด้วยหลัก ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 BTU
290. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อโต๊ะพับยาว
รายได้
จัดการด้วยหลัก
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล

6,400.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
32,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
7,900.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
8,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
25,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
32,400.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

16,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

291. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
จัดการด้วยหลัก โปรเจคเตอร์

รายได้
จัดเก็บเอง

292. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อจอรับภาพ

รายได้
จัดเก็บเอง

ธรรมาภิบาล

จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

293. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
รายได้
จัดการด้วยหลัก สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
294. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
รายได้
จัดการด้วยหลัก หรือ ชนิด LED ขาวดํา
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล

295. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
รายได้
จัดการด้วยหลัก สําหรับงานประมวลผล (จอ จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
296. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด รายได้
จัดการด้วยหลัก 800 VA
จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล

297. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง

33,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
10,400.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
32,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
3,300.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
44,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
5,600.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
20,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
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298. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเลื่อยยนต์

รายได้
จัดเก็บเอง

299. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์
จัดการด้วยหลัก วงจรปิด (CCTV) และ
ธรรมาภิบาล
ห้องควบคุม
300. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดการด้วยหลัก สําหรับ งานประมวลผลแบบที่
ธรรมาภิบาล
1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
301. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จัดการด้วยหลัก (Inkjet Printer) สําหรับ
ธรรมาภิบาล
กระดาษ ขนาด A3
302. ส่งเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
จัดการด้วยหลัก 800 VA

รายได้
จัดเก็บเอง

จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

303. ส่งเสริมการบริหาร โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ รายได้
จัดการด้วยหลัก ป้องกันและรักษาความสงบ จัดเก็บเอง
ธรรมาภิบาล
เรียบร้อย (สถานีตาํ รวจภูธร
เมืองศรีสะเกษ)

52,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
7,100,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
44,000.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
15,800.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
5,600.00 เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
100,000.00 1.เพื่อให้ประชาชนเยาวชน มีความรู้
ความเข้าใจในการ ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ตัวเอง 2.เพื่อเผยแพร่ความรูค้ วาม
เข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร รวมทั้ง
การใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัยให้แก่
ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ ถนนทั่วไป
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จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 303
3 โครงการ จํานวนเงิน 423,000,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 259 โครงการ จํานวนเงิน 396,329,574.60 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
พัฒนาการศึกษา
65
35,746,340.00
54
29,986,426.00
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9
683,040.00
8
612,493.00
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
11
299,000.00
6
213,325.50
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
22
25,537,500.00
22
25,486,043.17
พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
7
890,000.00
5
805,291.78
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3
640,000.00
3
530,840.00
สร้างสังคมให้น่าอยู่
18
37,494,900.00
16
35,301,400.00
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6
190,000.00
1
59,500.00
พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
4
1,132,100.00
3
1,131,810.00
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
158
320,387,120.00
141
302,202,445.15
รวม
303
423,000,000.00
259
396,329,574.60
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

1.

พัฒนาการศึกษา

2.
3.
4.
5.

พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา

6.

พัฒนาการศึกษา

7.

พัฒนาการศึกษา

8.

พัฒนาการศึกษา

9.

พัฒนาการศึกษา

10. พัฒนาการศึกษา
11. พัฒนาการศึกษา

จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบ
โครงการฝึกอบรมกลุ่มวิชาการทางการศึกษาเทศบาลและศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรมและเรียนรู้นอกสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนของสํานักการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
โครงการฝึกอบรม STEM ศึกษาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพและพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด
โครงการฝึกอบรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 13
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ)
โครงการอบรมเครือข่ายศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบ
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

~ 51 ~

30,000.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

30,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

ระยะ
เวลา
การ
ดําเนิน
งาน
365

30,000.00
400,000.00
50,000.00
50,000.00

30,000.00
388,020.00
46,904.00
49,700.00

01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559

365
365
365
365

137,000.00

136,210.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

492,640.00

419,890.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

30,000.00

30,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

50,000.00

50,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

10,000.00
10,000.00

10,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559
10,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365
365

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

12. พัฒนาการศึกษา
13. พัฒนาการศึกษา
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา

21.
22.
23.
24.

พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา

25.
26.
27.
28.
29.
30.

พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ภาษา
โครงการจัดนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานของนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ
โครงการประชุมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
โครงการครูคลังสมองท้องถิ่น
โครงการจัดกิจกรรมวิชาการทางการศึกษา
โครงการโรงเรียนสามภาษา
โครงการฝึกสอนว่ายน้ําของโรงเรียนในสังกัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนกิจกรรมพัฒนานักเรียน ป.6 กิจกรรมพัฒนา
นักเรียน ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-Net
โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดั ทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผูด้ ูแลเด็ก
โครงการกิจกรรมการรักการอ่านในสถานศึกษา
โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสา
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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30,000.00
100,000.00

30,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559
99,098.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

20,000.00
15,000.00
806,000.00
320,000.00
200,000.00
110,000.00
30,000.00

20,000.00
15,000.00
798,000.00
319,785.00
200,000.00
100,800.00
29,877.00

35,000.00
20,000.00
20,000.00
0.00

34,812.00
16,800.00
20,000.00
0.00

0.00
100,000.00
0.00
6,000.00
24,000.00
30,000.00

0.00
100,000.00
0.00
6,000.00
0.00
29,841.00

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

365
365

01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559

365
365
365
365
365
365
365

สํานักการศึกษา 01/10/2559
สํานักการศึกษา 01/10/2559
สํานักการศึกษา 01/10/2559
สํานักการศึกษา
-

365
365
365
-

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

365
365
365
365
365

01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559

31. พัฒนาการศึกษา
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา

โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาชุมชนใน
เขตเทศบาล
โครงการเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีคัพ"
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เทศบาลเมืองศรีสะเกษคัพ"
โครงการแข่งขันบาสเกตบอล
โครงการแข่งขันเปตอง "เทศบาลเมืองศรีสะเกษ"
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น แห่งประเทศไทย "ไทคัพ"
โครงการแข่งขันฟุตซอล "เทศบาลเมืองศรีสะเกษ"
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษแห่งประเทศไทย
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โครงการก่อสร้างห้องน้ําห้อง ผูอ้ ํานวยการ ร.ร.ท.1
จัดซื้โต๊ะอาหาร
จัดซือ้ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
จัดซือ้ พัดลมใหญ่
ก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
จัดซือ้ เครื่องทําน้ําเย็น (ตั้งพื้นทรงสูง)
ก่อสร้างป้ายโรงเรียน
ก่อสร้างปรับปรุงเสาธง
ก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านโนนสํานัก(ตามแบบแปลนเทศบาล)
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30,000.00
50,000.00
1,098,000.00
350,000.00
150,000.00
150,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
145,000.00
91,000.00
135,000.00
99,000.00
0.00
88,000.00
8,000.00
218,000.00
94,000.00
203,000.00

29,440.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559
49,800.00
1,097,545.00
350,000.00
149,980.00
150,000.00
99,553.00
0.00
99,550.00
0.00
0.00
90,296.00
135,000.00
99,000.00
0.00
88,000.00
7,980.00
218,000.00
94,000.00
202,500.00

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

51. พัฒนาการศึกษา
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา

พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
67. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดซือ้ เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตัง้ ภานในศูนย์(บ้านโนนสํานัก,ชุมชนหนองยาง
หนองม่วง)
จัดซือ้ ตู้เย็น ขนาด 5.5
ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างพร้อมผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองยางหนองม่วง
ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างพร้อมผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะมะ
เก้าอี้ทํางาน
โต๊ะทํางาน
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (ขนาดจอไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการสนัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรโพนิมิคส์และโพนิคส์
จัดซือ้ โต๊ะไม้ขาเหล็ก
จัดซือ้ คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network
จัดซือ้ โต๊ะพับหน้าขาว
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระผม
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58,300.00

58,300.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

9,800.00
9,780.00 สํานักการศึกษา
48,000.00
48,000.00 สํานักการศึกษา
48,800.00
48,800.00 สํานักการศึกษา
9,100.00
9,100.00 สํานักการศึกษา
29,900.00
29,900.00 สํานักการศึกษา
16,000.00
16,000.00 สํานักการศึกษา
325,000.00
0.00 สํานักการศึกษา
105,000.00
105,000.00 สํานักการศึกษา
28,535,800.00 23,5312,165.00 สํานักการศึกษา
0.00
0.00 สํานักการศึกษา
0.00
256,000.00
24,000.00
16,000.00
38,740.00

89,000.00

365

01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
-

365
365
365
365
365
365
365
365
365
-

16/12/2559
15/12/2559
30/03/2560
01/10/2559

270
270
210
365

88,597.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

0.00
256,000.00
24,000.00
16,000.00
38,730.00

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

68. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
69. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
70. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
71. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
72. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
73. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
74. อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
75. ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
76. ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
77. ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
78. ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลหลักเมือง

165,300.00

165,291.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

100,000.00

100,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

โครงการจัดงานราชพิธี และวันสําคัญของชาติ

30,000.00

26,095.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

30,000.00

24,780.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

0.00

-

-

210,000.00

149,985.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

โครงการทบทวนขบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

20,000.00

19,015.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

โครงการควบคุมโรคกลัวน้ํา (พิษสุนัขบ้า)
โครงการหน่วยปฐมพยาบาล
โครงการขี่จักรยานออกกําลังกายบริเวณรอบเกาะห้วยน้ําคําเพื่อสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ต่อเนื่อง

0.00
30,000.00
7,000.00
0.00

0.00
30,000.00
6,412.50
0.00

365
365
-

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

~ 55 ~

0.00 สํานักการศึกษา

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
สํานักการช่าง
กองสาธารณสุข

01/10/2559
01/10/2559
-

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า

86. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
87. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
88. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
89. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
90. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการจัดกิจกรรม อสม. แห่งชาติ
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. และศึกษาดูงาน
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการถนนอาหารปลอดภัย
โครงการตลาดสดอายุยืน
โครงการควบคุมมลพิษและรําคาญ
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ
ศึกษาดูงาน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยลานลําดวน 2 (ชุมชนหนองแดง)

0.00
0.00
24,000.00
25,000.00
13,000.00
0.00
200,000.00

0.00
0.00
23,200.00
25,000.00
12,150.00
0.00
116,563.00

717,000.00

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 1 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)

01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559

365
365
365
365

717,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

1,374,000.00

1,374,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 2 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)

1,748,000.00

1,748,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 3 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)

1,747,000.00

1,747,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 4 (ชุมชนโนน
หนามแท่ง)

1,747,000.00

1,747,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365
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กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

91. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
92. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
93. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
94. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
95. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
96. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
97. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
98. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนภายในหมู่บ้านข้าวกล้อง
(ช่วงระยะที่ 1)(ชุมชนหนองตะมะ)

1,559,000.00

1,559,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนภายในหมู่บ้านข้าวกล้อง
(ช่วงระยะที่ 2)(ชุมชนหนองตะมะ)

569,000.00

569,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแพอุทิศ (ชุมชนศรีมงคล)

527,000.00

527,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหนองคู 5/1 (ชุมชนหนองคู)

415,000.00

415,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยอัมพรร่วมใจ (ชุมชนโนนเขวา)

448,000.00

448,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยบ้านเทิดไท้ (ชุมชนคุ้ม
กลาง)

900,000.00

900,000.00 สํานักการช่าง

15/09/2560

15

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลําดวนภาพยนตร์ (ระยะที่ 2)(ชุมชนหนอง
ม่วง)

168,500.00

168,500.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าโรงเรียนเทคโนโลยีวัดหลวง
(ชุมชนหนองกะลา)

111,000.00

110,500.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365
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99. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
100. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
101. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
102. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
103. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
104. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
105. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
106. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยตรงข้ามการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ(ชุมชนศรีนะครลําดวน)

245,500.00

245,500.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยทุ่งนาดี 1
(ชุมชนทุ่งนาดี)

413,000.00

413,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสุข (ชุมชนหนองยาง)

215,500.00

215,500.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

2,650,000.00

2,650,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (อุดหนุน)

298,000.00

297,142.17 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

ขยายเขตน้ําประปา (อุดหนุน)

300,000.00

249,901.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นทางถนน ผิวแอสฟัลท์ถนนอุบล (ช่วงจากสะพาน
ห้วยน้ําคํา - สุดเขต ควบคุมเทศบาล เมืองศรีสะเกษ)

7,000,000.00

7,000,000.00 สํานักการช่าง

29/09/2560

10

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยประชาภักดี 6
(ชุมชนไกรภักดี)

495,000.00

495,000.00 สํานักการช่าง

19/09/2560

10

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนราษฎร์ประชา (ด้านทิศตะวันตก)
(ชุมชนโนนเขวา)
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107. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
108. พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
109. พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
110. พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
111. พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
112. พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
113. พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ํา ซอย เพื่อคุณ 6 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)

โครงการปลูกต้นไม้
โครงการลดขยะลดมลพิษเพื่อพิชติ Low Carbon
โครงการจัดการขยะติดเชื้อเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โครงการคัดแยกองค์ประกอบขยะ
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
โครงการสร้างบ้านคาร์บอนต่ําเมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบตั ิ สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยั่งยืน
พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา โครงการประดับตกแต่งเมืองในวันเฉลิมพระชนพรรษาและวันสําคัญทางศาสนา
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจ โครงการธุรกิจขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน)
พอเพียง
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจ โครงการเสริมสร้างการ ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
โครงการชุมชนสัมพันธ์และนันทนาการ
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ดอ้ ยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
โครงการสงเคราะห์มารดาและเด็กแรกเกิดในครอบครัวผู้มีรายได้นอ้ ย
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผูด้ ูแล
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
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1,890,000.00

19/09/2560

10

สํานักการช่าง
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
กองวิชาการฯ

01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
-

365
365
365
365
365
-

722,000.00
50,000.00

721,036.78 สํานักการช่าง
48,270.00 กองสวัสดิการฯ

01/10/2559
01/10/2559

365
365

90,000.00

82,380.00 กองสวัสดิการฯ

01/10/2559

365

500,000.00

400,190.00 กองสวัสดิการฯ

03/10/2559

365

90,000.00
0.00
20,000.00
60,000.00
25,000.00
158,800.00

83,070.00
0.00
15,600.00
57,500.00
21,850.00
158,750.00

01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559

365
365
365
365
365

3,000.00
100,000.00
20,000.00
5,000.00
40,000.00
0.00

1,890,000.00 สํานักการช่าง

2,820.00
64,110.00
0.00
1,300.00
34,025.00
0.00

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
สร้างสังคมให้นา่ อยู่
พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
137. พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
138. พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
139. พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

โครงการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติหอพัก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุวัดเจียงอี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนจากนโยบายรัฐบาล)
เบี้ยความพิการ (เงินอุดหนุนจากนโยบายรัฐบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
โครงการจัดทําข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการชุมชนผาสุข
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการเฝ้าระวังและ
ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน

50,000.00
50,000.00
30,000.00
27,794,400.00
8,457,600.00
80,000.00
19,100.00
0.00
50,000.00
170,000.00
90,000.00
350,000.00
0.00

42,425.00
48,600.00
27,710.00
26,276,800.00
7,849,600.00
68,257.00
12,610.00
0.00
48,875.00
161,430.00
85,949.00
342,374.00
0.00

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
01/10/2559
-

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
-

โครงการฝึกซ้อมป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัย

0.00

0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว

0.00

0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย

0.00

0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-
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140.

141.

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

ทรัพย์สิน
พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาเครือข่ายแจ้งเตือนสาธารณภัย

0.00

0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการเฝ้าระวัง
และดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน

190,000.00

59,500.00 สํานักปลัด

17/05/2560

120

โครงการจัดทําสื่อแนะนําประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

473,600.00

473,600.00 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

โครงการกระจายเสียงออกอากาศทางสื่อวิทยุในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

158,500.00

158,210.00 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

0.00

0.00 กองวิชาการฯ

-

-

500,000.00

500,000.00 กองวิชาการฯ

19/09/2560

10

โครงการเสวนาประสาชาวเมือง

26,700.00

26,684.00 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

โครงการนันทนาการสําหรับประชาชน"ดนตรีในสวนศรี"

84,000.00

83,556.50 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

0.00

0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
54,034.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
29,740.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

01/10/2559

365

01/10/2559

365

โครงการแถลงข่าว
โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)

โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิน่ ไทย

55,000.00

โครงการมุมนันทนาการเพื่อบริการประชาชน

30,000.00
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151. ส่งเสริมการบริหารจัดการ โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนราฎร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
152. ส่งเสริมการบริหารจัดการ โครงการประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
153. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
154. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
155. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
156. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
157. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
158. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
159. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
160. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
161. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
162. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

0.00
0.00

0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

-

-

-

โครงการวันคนพิการ (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ)

10,000.00

0.00 สํานักการศึกษา

-

-

โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการดําเนินชิวิตอิสระสําหรับบุคคล
ออทิสติก (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ)
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือระยะแรกแก่เด็กพิการจังหวัด
ศรีสะเกษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ)
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

20,000.00

0.00 สํานักการศึกษา

-

-

20,000.00

0.00 สํานักการศึกษา

-

-

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
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200,000.00

197,485.50 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

0.00

0.00 กองวิชาการฯ

-

-

0.00

0.00 กองวิชาการฯ

-

-

300,000.00

274,475.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
23,635.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
190,600.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล

01/10/2559

365

-

-

01/10/2559

365

01/10/2559

365

0.00
26,000.00
191,000.00

163. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
164. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
165. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
166. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
167. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
168. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
169. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
170. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
171. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
172. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
173. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
174. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบตั ิงานสํานักทะเบียนส่วนแยกในโรงพยาบาล

276,800.00

โครงการพัฒนาระบบไอทีงานศูนย์บริการสาธารณสุข

0.00

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

0.00

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

0.00

275,340.00 สํานัก
01/10/2559
ปลัดเทศบาล
0.00 กองสาธารณสุขฯ
0.00 กองสาธารณสุขฯ

365
-

-

-

-

-

01/10/2559

365

01/10/2559

365

20,000.00

0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
147,180.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
19,997.00 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

0.00

0.00 สํานักการคลัง

-

-

733,800.00

687,047.00 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

9,975,000.00

01/10/2559

365

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

19,485,000.00

5,965,560.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
19,435,982.20 สํานัก
ปลัดเทศบาล
1,034,784.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล

01/10/2559

365

01/10/2559

365

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

147,500.00

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
โครงการมุมนันทนาการเพื่อการบริการประชาชน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (GIS)

ค่าตอบแทน

300.00

1,070,300.00
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175. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
176. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
177. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
178. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
179. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
180. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
181. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
182. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
183. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
184. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
185. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
186. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/กิจกรรม)

3,435,400.00

ค่าวัสดุ

1,966,260.00

ค่าสาธารณูปโภค

6,310,400.00

2,699,939.14 สํานัก
ปลัดเทศบาล
1,847,811.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
625,116.64 สํานัก
ปลัดเทศบาล
6,309,940.00 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

01/10/2559

365

01/10/2559

365

01/10/2559

365

176,500.00

176,000.00 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

1,128,300.00

1,123,988.79 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

218,665.00

208,709.80 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

92,400.00

87,729.81 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

9,350,300.00

9,290,632.79 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

567,100.00

515,670.00 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

1,659,149.00

1,558,909.88 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

15,100.00

9,975.01 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

755,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
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187. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
188. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
189. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
190. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
191. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
192. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
193. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
194. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
195. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
196. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
197. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
198. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

75,814,400.00

69,621,321.48 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

532,100.00

466,060.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

1,337,000.00

1,253,062.24 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

730,100.00

710,132.43 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

ค่าสาธารณูปโภค

1,320,776.00

1,288,722.68 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,400,000.00

1,364,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

20,592,900.00

18,800,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

12,543,800.00

12,300,186.62 กองสาธารณสุข

01/10/2559

365

449,200.00

400,400.00 กองสาธารณสุข

01/10/2559

365

2,990,600.00

2,874,300.93 กองสาธารณสุข

01/10/2559

365

851,620.00

760,043.02 กองสาธารณสุข

01/10/2559

365

1,480,500.00

1,099,344.05 กองสาธารณสุข

01/10/2559

365

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/กิจกรรม)
ค่าวัสดุ

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1ป.6 ในสังกัด
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/กิจกรรม)
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
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199. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
200. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
201. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
202. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
203. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
204. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
205. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
206. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
207. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
208. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
209. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
210. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

4,762,100.00

4,723,200.00 กองสวัสดิการฯ

01/10/2559

365

ค่าตอบแทน

169,000.00

128,570.00 กองสวัสดิการฯ

01/10/2559

365

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/กิจกรรม)

200,000.00

162,198.45 กองสวัสดิการฯ

01/10/2559

365

ค่าวัสดุ

137,233.00

123,605.48 กองสวัสดิการฯ

01/10/2559

365

50,000.00

35,251.95 กองสวัสดิการฯ

01/10/2559

365

ค่าสาธารณูปโภค
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

30,024,857.00

29,567,495.67 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

1,176,800.00

1,001,805.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/กิจกรรม)

24,737,800.00

22,800,923.14 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

ค่าวัสดุ

17,487,160.00

16,700,156.95 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

5,422,600.00

4,741,985.70 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

01/10/2559

365

01/10/2559

365

ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเบี้ยยังชีพผู้ตดิ เชื้อเอดส์

528,000.00

โครงการปรับปรุงชั้นล่างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3

850,000.00
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468,000.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
540,000.00 กองสาธารณสุข

211. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
212. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
213. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
214. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
215. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
216. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
217. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
218. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
219. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
220. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
221. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
222. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา

135,000.00

โครงการจัดทําป้ายฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

91,000.00

โครงการปรับปรุงชั้นล่างอาคารกองสวัสดิการสังคม

148,100.00

135,000.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
0.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
148,045.00 กองสวัสดิการฯ

01/10/2559

365

01/10/2559

365

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องรับหอกระจายข่าวไร้สาย พร้อมติดตั้ง

198,000.00

197,600.00 กองวิชาการฯ

01/10/2559

365

จัดซือ้ ลําโพงพร้อมตู้ 15 นิ้ว

35,000.00

34,300.00 กองวิชาการฯ

03/10/2559

362

จัดซือ้ พัดลมตั้งพื้น

10,800.00

10,740.00 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

จัดซือ้ โต๊ะทํางานผู้บริหาร

8,000.00

8,000.00 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร

4,000.00

4,000.00 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

จัดซือ้ คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว)
จัดซือ้ เครื่อง GPS ใช้สําหรับการคํานาณหาค่าพิกดั

87,000.00

87,000.00 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

30,000.00

30,000.00 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องสํารองไฟ (ขนาด 2 KVA)

13,000.00

13,000.00 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบประมาลผล พร้อมอุปกรณ์

16,000.00

16,000.00 กองสาธารณสุข

01/10/2559

365
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223. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
224. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
225. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
226. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
227. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
228. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
229. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
230. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
231. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
232. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
233. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
234. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

จัดซือ้ เครื่องสํารองไฟ

3,200.00

1,690.00 กองสาธารณสุข

01/10/2559

365

19,000.00

19,000.00 กองสาธารณสุข

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800AV (งานเทศกิจ)

3,200.00

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (งานเทศกิจ)

3,300.00

01/10/2559

365

01/10/2559

365

01/10/2559

365

01/10/2559

365

44,000.00

3,200.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
3,300.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
38,000.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
4,800.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
16,000.00 สํานัก
ปลัดเทศบาล
44,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)

4,300.00

4,300.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)

8,500.00

8,500.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า

6,400.00

6,400.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

180,000.00

180,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

จัดซือ้ รถจักรยานยนต์ (งานเทศกิจ)

38,000.00

จัดซือ้ ถังต้มน้ําไฟฟ้า

8,000.00

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
(งานเทศกิจ)
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์

จัดซือ้ สายพานลําเรียงขยะแบบเอียง ตัวที่ 1
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16,000.00

235. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
236. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
237. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
238. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
239. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
240. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
241. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
242. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
243. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
244. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
245. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
246. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

จัดซือ้ สายพานลําเรียงขยะแบบเอียง ตัวที2่

160,000.00

160,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ

14,000.00

13,500.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ ผ้าใบเต็นท์แบบโค้ง ขนาด 4x8 เมตร

99,500.00

99,500.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

129,000.00

129,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

30,000.00

30,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องสูบน้ํา กําลังปั๊ม 4,300L/Hr

8,700.00

8,700.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องสูบน้ํา กําลังปั๊ม 8,500 L/Hr

17,000.00

17,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ พัดลมไอน้ํา

52,000.00

52,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ ตู้เย็น ขนาด 9 คิว

10,000.00

9,990.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

9,500.00

9,500.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

192,000.00

192,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

5,600.00

5,600.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x10 เมตร
จัดซือ้ เครื่องเจาะคอนกรีต

จัดซือ้ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จัดซือ้ ฉากตกแต่งบ่อจัดแสดงปลาน้ําเค็ม
จัดซือ้ เต็นท์ผ้าใบ 3x3 ม.
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247. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
248. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
249. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
250. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
251. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
252. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
253. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
254. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
255. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
256. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
257. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
258. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

จัดซือ้ ตูช้ าร์จแบตเตอรี่

7,500.00

7,500.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เก้าอี้ปฏิบตั ิงาน

4,000.00

4,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ โต๊ะปฏิบัติงาน

8,000.00

8,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

2,082,500.00

2,030,017.55 สํานักการคลัง

01/10/2559

365

ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ/กิจกรรม)
ค่าอาหารเสริม (นม)

14,630,200.00

13,372,896.08 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

งบกลาง

31,937,600.00

30,256,732.67 สํานักปลัด

01/10/2559

365

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

4,300.00

4,300.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ ระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตัง้

395,000.00

395,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ รถจักรยานยนต์ (กองสาธารณสุขฯ)

109,500.00

109,500.00 กองสาธารณสุข

01/10/2559

365

จัดซือ้ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

41,200.00

0.00 สํานักปลัด

01/10/2559

365

จัดซือ้ โซฟา

11,000.00

11,000.00 สํานักปลัด

01/10/2559

365

จัดซือ้ เก้าอี้

5,600.00

5,600.00 สํานักปลัด

01/10/2559

365
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259. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
260. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
261. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
262. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
263. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
264. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
265. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
266. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
267. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
268. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
269. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
270. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

จัดซือ้ เก้าอี้สาํ นักงาน

67,000.00

67,000.00 สํานักปลัด

01/10/2559

365

จัดซือ้ โต๊ะสํานักงาน

23,500.00

23,500.00 สํานักปลัด

01/10/2559

365

จัดซือ้ โต๊ะหมู่บชู า

58,000.00

58,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ ตู้เหล็ก

7,600.00

7,600.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

จัดซือ้ เก้าอี้สาํ หรับผู้บริหาร

4,000.00

4,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

16,800.00

16,800.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

ค่าซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังส่วนจัดแสดง

253,000.00

253,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

ค่าซ่อมแซมบ่อปลาน้ําเค็มตู้หมายเลขที่ 12

165,000.00

165,000.00 สํานักการช่าง

01/10/2559

365

30,000.00 สํานักการศึกษา 01/10/2559

365

จัดซือ้ เก้าอี้ปฏิบตั ิงาน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ(ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ)
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริหารงานของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน เทศบาล ชั้น 3 และ ชั้น 4
จัดซือ้ เครื่องคิดเลขไฟฟ้า

50,000.00
500,000.00

500,000.00 สํานักการคลัง

03/10/2559

365

480,000.00

480,000.00 สํานักปลัด

03/10/2559

365

03/10/2559

365

3,200.00
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3,200.00 สํานักการคลัง

271. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
272. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
273. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
274. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
275. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

จัดซือ้ ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก
จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ขนาด 12,000 บีทียู
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมด้านการ
พัฒนาเมืองและดูงาน
โครงการเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสํานึกต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษและการเปิดเผยข่าวสาร
ทางราชการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ จัดซือ้ ตู้ ควบคุมไฟฟ้า
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ จัดซือ้ เก้าอี้สาํ หรับผู้บริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ จัดซือ้ พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ สํานักงาน (จอขนาด ไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Injet)
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ จัดซือ้ เก้าอี้โซฟา
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารจัดการ จัดซือ้ ตู้ 2 บาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
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6,400.00

6,400.00 สํานักการคลัง

03/10/2559

365

16,000.00

16,000.00 สํานักการช่าง

03/10/2559

365

41,000.00

39,615.00 สํานักปลัด

02/10/2559

363

7,200.00

7,200.00 กองวิชาการฯ

30/03/2560

180

50,000.00

49,800.00 กองวิชาการฯ

30/03/2560

180

17/05/2560

120

5,000.00

0.00 กองสาธารณสุข

4,000.00

4,000.00 สํานักการช่าง

15/12/2559

270

3,200.00

3,180.00 สํานักการคลัง

17/05/2560

100

48,000.00

48,000.00 สํานักปลัด

17/05/2560

100

7,700.00

7,700.00 สํานักปลัด

17/05/2560

100

5,200.00

5,200.00 กองวิชาการฯ

15/12/2559

270

4,100.00

4,100.00 กองวิชาการฯ

15/12/2559

270

283. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
284. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
285. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
286. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
287. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
288. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
289. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
290. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
291. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
292. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
293. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
294. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

จัดซือ้ ตู้บานเลือ่ นกระจก

9,800.00

9,800.00 สํานักการคลัง

19/09/2560

11

จัดซือ้ ตู้เหล็ก

6,400.00

6,400.00 สํานักการคลัง

14/12/2559

270

32,000.00

32,000.00 สํานักการคลัง

15/12/2559

270

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Injet Printer) สําหรับ กระดาษขนาด A3

7,900.00

7,900.00 สํานักการคลัง

17/05/2560

100

จัดซือ้ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

8,000.00

8,000.00 สํานักการคลัง

17/05/2560

100

จัดซือ้ เก้าอี้บุฟองน้ํา

25,000.00

25,000.00 กองสวัสดิการฯ

25/01/2560

240

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 BTU
จัดซือ้ โต๊ะพับยาว

32,400.00

32,400.00 กองสวัสดิการฯ

30/03/2560

150

16,000.00

16,000.00 กองสวัสดิการฯ

25/01/2560

240

จัดซือ้ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์

33,000.00

33,000.00 กองสวัสดิการฯ

30/03/2560

150

จัดซือ้ จอรับภาพ

10,400.00

10,400.00 กองสวัสดิการฯ

30/03/2560

150

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)

32,000.00

32,000.00 กองสวัสดิการฯ

19/09/2560

11

3,300.00

3,300.00 กองสวัสดิการฯ

19/09/2560

11

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์เช็ค

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา
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295. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
296. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
297. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
298. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
299. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
300. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
301 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
302 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
303 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

44,000.00

44,000.00 สํานักการคลัง

19/09/2560

10

5,600.00

5,600.00 สํานักการคลัง

19/09/2560

10

จัดซือ้ เครื่องสูบน้ํา

20,000.00

20,000.00 สํานักปลัด

19/09/2560

10

จัดซือ้ เลื่อยยนต์

52,000.00

52,000.00 สํานักปลัด

19/09/2560

10

7,100,000.00

7,100,000.00 สํานักปลัด

19/09/2560

10

จัดซือ้ และติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) และห้องควบคุม
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ว)
จัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3
จัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย (สถานี
ตํารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ)
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44,000.00

44,000.00 สํานักการช่าง

19/09/2560

10

15,800.00

15,800.00 สํานักการช่าง

19/09/2560

10

5,600.00

5,600.00 สํานักการช่าง

19/09/2560

10

30/03/2560

180

100,000.00

100,000.00 สํานักปลัด

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2560
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาการศึกษา
2.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
4.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
5.พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
6.ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
8.สร้างสังคมให้น่าอยู่
9.พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
10.พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
11.ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
128.0
55.36 65.0
35.75 65.0
35.75 54.0
29.99 30.0
2.30
19.0
1.60
9.0
0.68
9.0
0.68
8.0
0.61
1.0
0.10
58.0
82.09 11.0
0.30 11.0
0.30
6.0
0.21
2.0
0.06
48.0
64.07 22.0
25.54 22.0
25.54 22.0
25.49 19.0
24.83
32.0 375.25
7.0
0.89
7.0
0.89
5.0
0.81
0.0
0.00
3.0
0.70
3.0
0.64
3.0
0.64
3.0
0.53
0.0
0.00
7.0
57.62
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
24.0
41.72 18.0
37.49 18.0
37.49 16.0
35.30
0.0
0.00
7.0
5.0
332.0

0.62

6.0

1.04
4.0
438.68 158.0

~ 75 ~

0.19

6.0

1.13
4.0
320.44 158.0

0.19

1.0

0.06

0.0

0.00

1.13
3.0
320.44 141.0

1.13
302.20

2.0
75.0

0.97
11.14

ช. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษทราบเพื่อจะได้พิจารณาวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
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