
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.
รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี

 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการศึกษา
1 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ เขตเทศบาล  -

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) เป็นเงิน 5,000 บาท
5,000  บาทรวม  1  โครงการ



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.
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริม เขตเทศบาล  -
ศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับ และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2565

เป็นเงิน  30,000  บาท
30,000  บาท

 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  1  โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน)

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี



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  -
ก้าจัดลูกน ้ายุงลาย ก้าจัดลูกน ้ายุงลาย

เป็นเงิน  80,000  บาท
2 โครงการป้องกันระงับโรค ค่าใช่จ่ายในโครงการป้องกันระงับเขตเทศบาล  -

ติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชนโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน
เป็นเงิน  100,000  บาท

180,000  บาท

พ้ืนท่ี
 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  2  โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



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.
 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ)

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการฝึกอบรมและเพ่ิมศักยภาพประชาชนค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและเพ่ิมศักยภาพ  -  -

เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินย่ังยืน ประชาชน เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินย่ังยืน
เป็นเงิน  30,000  บาท

30,000  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.
 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี

แผนงานงบกลาง
1 เงินสมทบกองทุนหลัก ค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน เขตเทศบาล 100,000.00    

ประกันสุขภาพในเขตพ้ืนท่ี หลักประกันสุขภาพในเขตพ้ืนท่ี
เป็นเงิน  100,000 บาท

100,000  บาท 100,000.00   รวม  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.

 แผนงานการศึกษา

1 โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกและ ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกและ  -  -

ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นเงิน  95,000  บาท

2 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็กโดย ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็กโดย  -  -

การปูวัสดุพ้ืนยางกันกระแทก การปูวัสดุพ้ืนยางกันกระแทก

เป็นเงิน  350,000  บาท

445,000  บาท

พ้ืนท่ี
 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  2 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565

เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



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.

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี

 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงานงบกลาง
1 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ เขตเทศบาล 6,000.00         

ผู้ป่วยเอดส์  เป็นเงิน  24,000  บาท
2 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ เขตเทศบาล 2,739,500.00   

ผู้สูงอายุ เป็นเงิน  6,015,600  บาท
3 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบ้ียยังชีพ เขตเทศบาล 362,000.00      

ผู้พิการ  เป็นเงิน  1,214,400  บาท
7,254,000  บาท 3,107,500.00   รวม  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.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี

 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ
5 ก่อสร้างถนน คสล.  สายหนองมะค่า  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. เขตเทศบาล  -

(ต่อจากของเดิม)บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี ๗  สายหนองมะค่า บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี ๗
เป็นเงิน  491,500  บาท

6 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง เขตเทศบาล  -
ขามทะเลสอ (ต่อจากของเดิม) เช่ือมถนนโรงพยาบาลขามทะเลสอ (ต่อจากของเดิม) เช่ือมถนน
สายพรมพลอยบ้านพวงพยอม หมู่ท่ี ๗ สายพรมพลอยบ้านพวงพยอม หมู่ท่ี ๗

เป็นเงิน  560,600  บาท
7 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังอาคาร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. เขตเทศบาล  -

อเนกประสงค์เทศบาลฯ บ้าน บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ
หนองคู หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองคู หมู่ท่ี ๒

เป็นเงิน  375,600  บาท
2,830,300  บาทรวม  7  โครงการ



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

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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม เขตเทศบาล  -
เน่ืองมาจากพระราชด าริ พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เป็นเงิน  30,000  บาท
30,000  บาท

พ้ืนท่ี
 งบประมาณ

ท่ีด้าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  1 โครงการ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปี 2565
เทศบาลต้าบลขามทะเลสอ  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน)

ล้าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



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.
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. รูปตัวยู ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เขตเทศบาล  -
 ซอยกลางบ้าน (ศาลตาปู่) บ้านสีจาน รูปตัวยู ซอยกลางบ้าน (ศาลตาปู่)
 หมู่ท่ี ๓  หมู่ท่ี ๓ เป็นเงิน  406,700  บาท

2 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. รูปตัวยู ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เขตเทศบาล  -
ซอยมงคลสุข บ้านสีจาน หมู่ท่ี ๓ รูปตัวยู ซอยมงคลสุข บ้านสีจาน หมู่ท่ี ๓

เป็นเงิน  389,700  บาท
3 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. บริเวณ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อระบายน ้า เขตเทศบาล  -

อ่างเก็บน ้าหนองคู บ้านหนองคู หมู่ท่ี ๒คสล. บริเวณ อ่างเก็บน ้าหนองคู 
บ้านหนองคู หมู่ท่ี ๒
เป็นเงิน  440,900  บาท

1,217,300  บาท

พ.ศ.2565

รวม  3 โครงการ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปี 2565
เทศบาลต้าบลขามทะเลสอ  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน)

ล้าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี

 งบประมาณ

ท่ีด้าเนินการ

พ.ศ.2564



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  -
ระบาดของยาเสพติด ระบาดของยาเสพติด

เป็นเงิน  10,000  บาท
10,000  บาท

พ้ืนท่ี
 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  1 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



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 โครงการจัดกิจกรรมของชุดปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในโครงกาจัดกิจกรรมของชุด เขตเทศบาล  -
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลขามทะเลสอ ต าบลขามทะเลสอ 

เป็นเงิน  30,000  บาท
2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา เขตเทศบาล  -

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เป็นเงิน  30,000  บาท

60,000  บาท

พ้ืนท่ี
 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  2 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล)

ล าดั

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 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  -
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
บุคลากรของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  วิทยากรบุคลากรของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  วิทยากร
ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการ ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเด็ก ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเด็ก 
กลุ่มเยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร. กลุ่มเยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร.

เป็นเงิน  50,000  บาท
50,000  บาท

พ้ืนท่ี
 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  1 โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล)

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



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.
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  - 17,000.00     
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ  19  น้ิว) จ ำนวน  1  เคร่ือง
 เป็นเงิน  17,000  บำท

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  - 17,000.00     
(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ  19  น้ิว) จ ำนวน  1  เคร่ือง

 เป็นเงิน  17,000  บำท
3      "  2.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง  - 7,500.00       

ถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน  1 เคร่ือง
เป็นเงิน  7,500  บำท

17,000 บาท 41,500.00    
งานบริหารงานคลัง

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  - 17,000.00     
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ  19  น้ิว) จ ำนวน  1  เคร่ือง
เป็นเงิน 17,000  บำท 

2      "  2.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง  - 7,500.00       
ถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน  1 เคร่ือง
เป็นเงิน  7,500  บำท

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ)

ล าดั

บ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี

 งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  1 โครงการ



24,500 บาท 24,500 บาท
1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1. เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บำท  - 7,000.00       

(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) เป็นเงิน 7,000 บำท
7,000 บาท 7,000 บาท

แผนงานการศึกษา
1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1. เก้ำอ้ีรับแขก จ ำนวน 3 ตัว ตัวละ 1,500 บำท  - 4,500.00       

เป็นเงิน 4,500 บำท
2      " 2.โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 2 ชุดๆละ 5,000 บำท  -  -

เป็นเงิน 10,000 บำท
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  - 17,000.00     

(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ  19  น้ิว) จ ำนวน  1  เคร่ือง
 เป็นเงิน  17,000  บำท

4      "  2.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง  - 7,500.00       
ถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ ำนวน  1 เคร่ือง
เป็นเงิน  7,500  บำท

39,000 บาท 29,000.00    
แผนงานสาธารณสุข

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1. เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บำท  - 3,500.00       
2      " 2. ตู้เก็บเอกสำรบำนเปิดแบบทึบ  - 4,900.00       

จ ำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,000 บำท
3      " 3. โต๊ะพับ(สีขำว)ชุบโครเมียม จ ำนวน 4 ตัว  - 6,000.00       

ตัวละ 1,500 บำท เป็นเงิน 6,000 บำท
14,500  บาท 14,400.00    

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  - 17,000.00     
(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ  19  น้ิว) จ ำนวน  1  เคร่ือง

 เป็นเงิน  17,000  บำท
17,000  บาท 17,000.00    

แผนงานสังคมสงเคราห์
รวม  1 โครงการ

รวม  1 โครงการ

รวม  2 โครงการ

รวม  4 โครงการ

รวม  3 โครงการ



1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  - 17,000.00     
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ  19  น้ิว) จ ำนวน  1  เคร่ือง
 เป็นเงิน  17,000  บำท

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์  - 1,400.00       
(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 700 บำท

เป็นเงิน  1,400  บำท
18,400 บาท 18,400.00    

แผนงานสังคมสงเคราห์ (โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)
1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  -จัดซ้ือเคร่ืองเจำะกระดำษไฟฟ้ำและเข้ำเล่มมือโยก  - 18,500.00     

 จ ำนวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  19,900  บำท
17,000 บาท 36,900.00    

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1. เก้ำอ้ีรับแขก จ ำนวน 5 ตัว ตัวละ 1,500 บำท  - 7,500.00       

เป็นเงิน 7,500 บำท
2      " 2. เตร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน(รำคำรวมค่ำติดต้ัง)  -  -

ชนิดแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง
เป็นเงิน 46,100 บำท

3 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 1. เคร่ืองตัดคอนกรีต จ ำนวน 1 เคร่ือง  -  -
เป็นเงิน 30,000  บำท

4      " 2. เคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้ำ  จ ำนวน  1  เคร่ือง  -  -
เป็นเงิน  28,000  บำท

5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 1. เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง  -  -
เป็นเงิน  55,500  บำท

6 ครุภัณฑ์โรงงำน 1. สว่ำนกระแทกไร้สำย จ ำนวน 1 ชุด  -  -
เป็นเงิน 7,000 บำท

174,100  บาท 7,500.00      รวม  6 โครงการ

รวม  1 โครงการ

รวม  2 โครงการ


