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คำนำ 

  แผนการดำเนินงาน  ประจำป พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ จัดทำขึ้นเพ่ือแสดง

ใหเห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ 2564 ซึ่งจะทำใหแนวทางการ

ดำเนินงานมีความชัดเจน  จะทำใหการประสานงานและการบูรณาการ การทำงานระหวางเทศบาลและหนวยงาน

อ่ืนท่ีเกี่ยวของมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ทำใหประชาชนไดรับทราบวาในป 2564 เทศบาลจะพัฒนา

ไปในทิศทางใดบาง 

  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ไดจัดทำแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงาน โดยยึดปญหาและ

ความตองการของประชาชนเปนหลัก ถึงแมจะมีขอจำกัดในเรื่องงบประมาณ เทศบาลฯ ก็ไดคัดเลือกแผนงาน

โครงการท่ีมีความจำเปนเรงดวน มาบรรจุในงบประมาณกอนเปนอันดับแรก โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาทองถิ่น

ใหครบทุกดาน ทุกโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการดำเนินงานป พ.ศ.2564 จะมี

ประโยชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลไดเปนอยางดี  เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของประชาชนตอไป 

 

                                                    งานวิเคราะหนโยบายและแผน                                                                               

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สวนท่ี 1                                           
บทนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           สวนที ่1                                 
บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559  และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดำเนินการวางแผน

พัฒนาทองถิ่น  โดยจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  และในขั้นตอนการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ จะตองจัดทำ

แผนการดำเนินงานโดยแผนการดำเนินงานประจำป 2564 ของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เปนการรวบรวม

ขอมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินการจริง ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

องคประกอบ 

ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการดำเนินการและประโยชนของ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  และบัญชโีครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริง  โดยนำเสนอดังน้ี 

1. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 

1.1  เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพฒันาและมีลักษณะเปนแผนดำเนินการ  

       (Action  Plan) 

1.2  จัดทำหลังจากที่ไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปแลว 

1.3  แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ   ระยะเวลาที่ชัดเจน   

       และแสดงถึงการดำเนินงานจริง 

1.4  เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล 

2. วัตถุประสงคของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

2.1  เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิน่ 

  2.2  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  2.3  เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล                                                                                                           

3. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่  1   การเก็บรวบรวมขอมูล 

          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมแผนงาน ขอมูลโครงการ/

กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดำเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูล

ดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนงานปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ

แบบบูรณาการ  

   

 



    

  ขั้นตอนที่  2   การจัดทำรางแผนการดำเนนิงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา

จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น  กำหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   โดยมีเคาโครงแผนดำเนินงาน   2   สวน  คือ 

                     สวนท่ี  1   บทนำ 

                     สวนท่ี  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  ขั้นตอนที่  3   การประกาศแผนการดำเนนิงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาทองถิ่นนำรางแผนการดำเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือ

ประกาศใช  การประกาศแผนการดำเนินงาน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำประกาศขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบสามารถตรวจสอบได 

4. ประโยชนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

                         4.1  เกดิความชัดเจนในการปฏิบัติ 

                     4.2  เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานอ่ืน 

                     4.3  การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 



             

 

 

 

 

สวนท่ี  2 
บัญชสีรปุโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

จ านวน

งบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

แบบ ผอ 01

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

   1.1  แนวทางท่ี 1  เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 2 50.00 40,000 7.84

                           -แผนงานการเกษตร 2 50.00 40,000 7.84

   1.2  แนวทางท่ี 2  เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต - - - -

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 12 85.71 720,000 13.25

   2.1  แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง  กิจกรรม เทศกาล และวิถีของชุมชนฯ 

                           -แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 50.00 260,000 4.78

                           -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 28.57 455,000 8.37

                           -แผนงานการศึกษา 1 7.14 5,000 0.09

   2.2  แนวทางท่ี 2  ปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน ้าหนองคู  ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ - - - -

3.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   3 50.00 115,000 9.58

   3.1  แนวทางท่ี 1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่เดิมและจัดตั งใหม่ - - - -

                           -แผนงานการเกษตร 1 16.66 30,000 2.50

   3.2  แนวทางท่ี 2  ปรับปรุงโครงสร้างและการให้บริการและบริหารให้เอื อต่อการแก้ไขปัญหาฯ

                           -แผนงานสาธารณสุข 2 33.33 85,000 7.08

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 9 32.14 1,700,000 17.76

   4.1  แนวทางท่ี 1  สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองท่ีดี ฯ

                           -แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 17.85 620,000 6.47

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

จ านวน

งบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

                           -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 7.14 80,000 0.83

                           -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.57 500,000 5.22

                           -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 3.57 500,000 5.22

   4.2  แนวทางท่ี 2  เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ - - - -

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 26 20.80 13,310,200 11.83

   5.1  แนวทางท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างถ้วนหน้า

                           -แผนงานการศึกษา 5 4.00 4,210,000 3.74

                           -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.40 220,000 0.19

                           -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.60 80,000 0.07

                           -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.80 50,000 0.14

                           -แผนงานสาธารณสุข 2 1.60 214,000 0.19

                           -แผนงานงบกลาง 1 0.80 100,000 0.08

   5.2  แนวทางท่ี  2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื อต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้าฯ

                           -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.80 440,000 0.39

   5.3  แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -  -  -  -

                           -แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.80 150,000 0.13



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาด้านการเกษตร
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือเพ่ิมศักยภายภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให่แก่เกษตรกร
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 1    เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 

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

1 โครงการอนุรักษ์และ ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และ เขตเทศบาล เทศบาล
พัฒนาสมุนไพรในท้องถ่ิน พัฒนาสมุนไพรในท้องถ่ิน
แบบย่ังยืน  สู่เศรษฐกิจ แบบย่ังยืน  สู่เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง เป็นเงิน  20,000  บาท

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม เขตเทศบาล เทศบาล
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
บรมราชกุมารี ราชกุมารี เป็นเงิน 20,000 บาท

40,000  บาทรวม  2  โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา  - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา และให้อ าเภอขามทะเลสอ   เป็นท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไป
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง  กิจกรรม  เทศกาล  และวิถีของชุมชน  เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว

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

1 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนม เขตเทศบาล เทศบาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เป็นเงิน 30,000 บาท
2 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนม เขตเทศบาล เทศบาล

พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา
เป็นเงิน 25,000 บาท

3 จัดงานวันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวันชาติ/วันพ่อ เขตเทศบาล เทศบาล
แห่งชาติ  เป็นเงิน 25,000 บาท

4 จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต เขตเทศบาล เทศบาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพล อดุลยเดช  มหาภูมิพล อดุลยเดช  

เป็นเงิน  25,000  บาท
5 จัดงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จจัดงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จ เขตเทศบาล เทศบาล

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เป็นเงิน  25,000  บาท

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาสังคม  และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือบรรเทาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการมีงานท า
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่เดิมและจัดต้ังใหม่

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

1 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ เขตเทศบาล เทศบาล
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราช เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราช
ด าริพอเพียง ตามแนวรัชกาลท่ี  9 ด าริพอเพียง ตามแนวรัชกาลท่ี  9 
“จะสืบสาน รักษาและต่อยอด “จะสืบสาน รักษาและต่อยอด 
ต่อไปในรัชกาลท่ี 10” ต่อไปในรัชกาลท่ี 10”

เป็นเงิน  30,000  บาท
30,000  บาทรวม  1  โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน)

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาสังคม  และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือบรรเทาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการมีงานท า
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี  2 จัดระบบการรับเร่ืองราวร้องทุกข์  การคุ้มครองผู้บริโภค  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

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

1 โครงการรณรงค์ ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ เขตเทศบาล เทศบาล
ก้าจัดลูกน ้ายุงลาย ก้าจัดลูกน ้ายุงลาย

เป็นเงิน  60,000  บาท
2 โครงการป้องกันระงับโรค ค่าใช่จ่ายในโครงการป้องกันระงับเขตเทศบาล เทศบาล

ติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชนโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน
เป็นเงิน  25,000  บาท

85,000  บาทรวม  2  โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาราจัดการบ้านเมืองท่ีดี

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐ
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สนับสนุนการบริหารราชการ  โดยยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ)

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล ฯ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน - เทศบาล

บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 7 เทศบาลฯ บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 7
เป็นเงิน  500,000  บาท

500,000  บาทรวม  1  โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมกับการพัฒนา
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างถ้วนหน้า

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงานงบกลาง
1 เงินสมทบกองทุนหลัก ค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน เขตเทศบาล เทศบาล

ประกันสุขภาพในเขตพ้ืนท่ี หลักประกันสุขภาพในเขตพ้ืนท่ี
เป็นเงิน  100,000 บาท

100,000  บาทรวม  1 โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา

    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมกับการพัฒนา

2.  แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางท่ี 2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้า

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

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้างห้องน ้าส้าหรับเด็กปฐมวัย ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องน ้าส้าหรับเด็ก เขตเทศบาล เทศบาล

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปฐมวัย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เป็นเงิน  440,000  บาท

440,000  บาทรวม  1 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมกับการพัฒนา
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

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

1 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าใช้จ่านในการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตเทศบาล เทศบาล
 และการประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค

เป็นเงิน  150,000  บาท
150,000  บาทรวม  1 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมกับการพัฒนา
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 4   ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

แผนงานงบกลาง
1 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ เขตเทศบาล เทศบาล

ผู้ป่วยเอดส์  เป็นเงิน  24,000  บาท
2 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ เขตเทศบาล เทศบาล

ผู้สูงอายุ เป็นเงิน  5,077,200  บาท
3 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ เขตเทศบาล เทศบาล

ผู้พิการ  เป็นเงิน  1,104,000  บาท
6,205,200  บาทรวม  3 โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมกับการพัฒนา
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 5   ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่

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

1 ก่อสร้าง  ถนน คสล. เช่ือมอาคารท่ีจอด ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  ถนน คสล. เช่ือมอาคาร เขตเทศบาล เทศบาล
รถใหญ่ พร้อมแท่น คสล. ท าความสะอาดท่ีจอดรถใหญ่ พร้อมแท่น คสล. ท าความสะอาด
รถบริเวณ  บ่อบ าบัดน  าเสียฯ รถบริเวณ  บ่อบ าบัดน  าเสียฯ

เป็นเงิน  380,000  บาท
2 ก่อสร้างถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม./วัน ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. เขตเทศบาล เทศบาล

จ านวน  2 ชุด บริเวณตลาดสดเทศบาล ต่อวัน  จ านวน  2 ชุด บริเวณตลาดสดเทศบาล
ต าบลขามทะเลสอ ต าบลขามทะเลสอ เป็นเงิน  150,000  บาท

3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหอย ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหอย เขตเทศบาล เทศบาล
บ้านหนองคู หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคู หมู่ท่ี 2 เป็นเงิน  396,000  บาท

4 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯเขตเทศบาล เทศบาล
บ้านหนองคู หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคู หมู่ท่ี 2 เป็นเงิน  500,000  บาท

1,426,000  บาท

พ.ศ.2564

รวม  4 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือ บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะและระบบบ้าบัดน้้าเสียให้ได้มาตรฐาน
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 3   บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะและระบบบ้าบัดน้้าเสียให้ได้มาตรฐาน

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

1 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม เขตเทศบาล เทศบาล
เป็นเงิน  10,000  บาท

10,000  บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 ก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. พร้อม ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. เขตเทศบาล เทศบาล

บ่อพัก ซอยเท่ียงธรรม(ต่อจากของเดิม)พร้อมบ่อพัก ซอยเท่ียงธรรม(ต่อจากของเดิม)
บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 7 บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 7

เป็นเงิน  1,375,000  บาท
2 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อระบายน ้า   เขตเทศบาล เทศบาล

ซอย บุญทิ ง บ้านสีจาน หมู่ท่ี 3 คสล. ซอย บุญทิ ง บ้านสีจาน หมู่ท่ี 3
เป็นเงิน  142,500  บาท

1,517,500  บาท

พ้ืนท่ี หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม  1 โครงการ

รวม  2 โครงการ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปี 2564
เทศบาลต้าบลขามทะเลสอ  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน)

ล้าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  การพัฒนาด้านการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันการแก้ปัญหายาเสพติด 
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล      
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสพยาเสพติดมิให้หวนกลับมาและรักษาสภาพชุมชนเข้มแข็งย่ังยืน  ส่งเสริมอบรมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

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

1 โครงการป้องกันและการแพร่ ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและการแพร่ เขตเทศบาล เทศบาล
ระบาดของยาเสพติด ระบาดของยาเสพติด

เป็นเงิน  10,000  บาท
10,000  บาทรวม  1 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  การพัฒนาด้านการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันการแก้ปัญหายาเสพติด 
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล      
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สนับสนุนนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล

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

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา เขตเทศบาล เทศบาล
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เป็นเงิน  150,000  บาท
2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เขตเทศบาล เทศบาล

ภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลขามทะเลสอ  จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบล
ขามทะเลสอ เป็นเงิน  60,000  บาท

210,000  บาทรวม  1 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล)

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  การพัฒนาด้านการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันการแก้ปัญหายาเสพติด 
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล      
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  สนับสนุนนโยบายการปราบปรามการทุจริต  คอรัปช่ันตามโครงการท้องถ่ินไทยใสสะอาด

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

1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเขตเทศบาล เทศบาล
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
บุคลากรของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  วิทยากรบุคลากรของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  วิทยากร
ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการ ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเด็ก ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเด็ก 
กลุ่มเยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร. กลุ่มเยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร.

เป็นเงิน  270,000  บาท
270,000  บาทรวม  1 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาราจัดการบ้านเมืองท่ีดี
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐ
2.  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สนับสนุนการบริหารราชการ  โดยยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  มาใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ

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

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  1. ตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือน (แบบกระจก)  - เทศบำล
จ ำนวน  2  ตู้ๆละ 5,000 บำท รวมเป็นเงิน 10,000 บำท

2      "  2.โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  1  ชุด  
เป็นเงิน 5,000  บำท

3 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เคร่ืองท ำน  ำเย็น จ ำนวน 1 เคร่ือง  - เทศบำล
เป็นเงิน 5,000  บำท

4 ครุภัณฑ์ส ำรวจ 1.กล้องระดับ  จ ำนวน  1  เคร่ือง  - เทศบำล
เป็นเงิน  34,000  บำท

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส ำหรับประมวลผลกลำง  - เทศบำล
จ ำนวน  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  22,000  บำท
 2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน 

6      " (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ  19  นิ ว) จ ำนวน  1  เคร่ือง  - เทศบำล
เป็นเงิน  17,000  บำท

7      "  3.เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับ  - เทศบำล
กระดำษ  A3  จ ำนวน  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  6,300  บำท 

99,300  บาท

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม  7 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ)

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยด าเนินการ



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จ านวนโครงการ

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 4 510,000

   1.1  แนวทางท่ี 1  เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 4 510,000

   1.2  แนวทางท่ี 2  เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต  -  -

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 17 5,390,000

   2.1  แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง     กิจกรรม    เทศกาล    13 990,000
และวิถีของชุมชนเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว 

   2.2  แนวทางท่ี 2  ปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน ้าหนองคู  ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 4 4,400,000

3.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   6 1,200,000

   3.1  แนวทางท่ี 1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่เดิมและจัดตั งใหม่ 5 1,100,000

   3.2  แนวทางท่ี 2  ปรับปรุงโครงสร้างและการให้บริการและบริหารให้เอื อต่อการ 1 100,000

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 28 9,480,000

   4.1  แนวทางท่ี 1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารจัดการกิจการ 27 9,470,000

บ้านเมืองท่ีดี  มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

   4.2  แนวทางท่ี 2  เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ 1 10,000

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 134 112,429,200

จ านวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561 - 2565 

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จ านวนโครงการ

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561 - 2565 

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

   5.1  แนวทางท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างถ้วนหน้า 17 4,220,000

   5.2  แนวทางท่ี  2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื อต่อการมีพฤติกรรม 12 3,115,000

ทางสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้าอย่างย่ังยืน

   5.3  แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 18 3,520,000

   5.4  แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 17 12,536,000

   5.5  แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 70 89,038,200

เพ่ือการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 34 13,698,500

   6.1  แนวทางท่ี 1  ปรับปรุงและเพ่ิมพื นท่ีสวนสาธารณะ 2 80,000

   6.2  แนวทางท่ี 2  เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน ้า  อากาศ  และความดังของเสียงให้ได้มาตรฐาน  -  -

   6.3  แนวทางท่ี 3  บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้ได้มาตรฐาน 32 13,618,500

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบาย 7 1,450,000

พ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

   7.1  แนวทางท่ี 1 เฝ้าระวังรักษาบ้าบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดมิให้หวนกลับมา   2 40,000

  และรักษาสภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน

   7.2  แนวทางท่ี 2 สนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล 3 260,000



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จ านวนโครงการ

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561 - 2565 

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

    7.3  แนวทางท่ี 3 สนับสนุนนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน 2 1,150,000

 ตามโครงการท้องถ่ินไทยใสสะอาด

รวม 230 144,157,700
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