
 

      
 

 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวดันครราชสีมา

นครราชสีมา 



 

      
 

 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้  

เรื่อง     ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

**************************** 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๗  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่๓) 

พ.ศ.๒๕๖๑ ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น โดยจัดท าให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม

การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลครบุรีใต้  ได้พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และเสนอไปยังผูบ้ริหารท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาลงนามประกาศใช้

เป็นแผนด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นายสมชาติ   เดชดอน) 

นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 

 
 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

 

  การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่

ปรารถนา  เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where 

we want to go)  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทาง

สติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์  

ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ ต่าง 

ๆ ในอนาคต  และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า  ฉะนั้นจึง

กล่าวได้ว่าการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ  (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพื่อให้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมทั้งหมด ที่ด าเนินการจริงในพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในแต่ละ

ปีงบประมาณมีความชัดเจนแน่นอนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างาน

ร่วมกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

ท าให้การตดิตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคีวามสะดวกมากยิ่งขึน้  

 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อ

ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  แผนการด าเนินงานจะก าหนด

รายละเอียดของโครงการ  กิจกรรมการพัฒนา  ที่ด าเนินการในพืน้ที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุอยู่ในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

๑. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนนิการ) 

๒. โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ

หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วน



 

      
 

ท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  หรืออาจสอบถามจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

๓. โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โดยไม่ใช้

งบประมาณ  (ถ้ามี) 

๔.  โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า

จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

 นอกจากนี้แผนงาน/โครงการที่บรรจุในเอกสารแผนการด าเนินงานประกอบด้วย ๓ 

ประการ คือ 

 ประการแรก  มีความแนน่อนของกิจกรรมที่จะด าเนนิการ โดยควรศึกษาความเป็นไปได้

ของแผนงาน/โครงการหรอืพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ 

 ประการที่สอง  มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค 

 ประการที่สาม  มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ นั้น 

 แผนการด าเนินงานประจ าปี  เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

การพัฒนา แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จงึควรมลีักษณะกว้าง ๆ  ดังตอ่ไปนี้  

๑. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาประจ าปี  และวัตถุประสงค์สาขาการ

พัฒนาที่แน่ชัด และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของที่จะด าเนนิการ 

๒. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการที่จะด าเนนิการในปีนัน้ ๆ 

๓. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น กับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และบูรณาการ โครงการของ

แตล่ะหน่วยงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผล 

๓. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

๔. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณประจ าปี 

๕. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาของปีนั้นว่าเป็นอย่างไร โดยจะต้อง

สอดคล้องและตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 เพื่อให้การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีของเทศบาลมีความสอดคล้องกับการ

จัดท าแผนของจังหวัดและอ าเภอ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  

จ านวน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขัน้ตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูล /โครงการที่จะ

มีการด าเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นโครงการของเทศบาลเองและ

โครงการของหน่วยงานอื่น 

 ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  ๒ 

ส่วน คือ 

 ส่วนที่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

 ๑.๑  บทน า 

 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 ๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ ๒  บัญชโีครงการ / กิจกรรม ประกอบด้วย 

๒.๑  สรุปงบหน้าแผนการด าเนินงาน 

๒.๒  บัญชโีครงการ / กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ

ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง

ปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 
 

 



 

      
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวบรวมโครงการ 

กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ 

 

 

 

จากขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 

 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 การวางแผนการด าเนินงานประจ าปี ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เทศบาล

สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดทั้ง

ด้านเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ เพราะได้มีการวางแนวทางไว้ก่อนแล้ว   จึงท าให้

เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   

 ดังนัน้การวางแผนที่ดยี่อมส่งผลใหเ้กิดประโยชน์แก่องค์กรดังตอ่ไปนี้ 

๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention Of Objective) การวางแผนทุกครั้ง จะมีจุดหมาย

ปลายทาง เพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานแรกของ

การวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความแจ่มชัดที่จะช่วยให้การบริหารแผน มีทิศทางมุ่งตรงไป

ยังจุดมุง่หมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

๒. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา 

เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ ให้มีการประสานงานกัน

ดี กิจกรรมที่ด าเนินการมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดีก่อให้เกิด

การประหยัดแก่องค์กร 

๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction Of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่

แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

การวางแผนที่มีประสทิธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่แท้จริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท า

การคาดคะเนเหตุการณใ์นอนาคต และได้หาแนวทางพจิารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic Of Control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้

ก าหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็น

กิจกรรมที่ด าเนินการคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ

ปฏิบัติในหนา้ที่การควบคุม 

๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourrages Innovation And 

Creativity) การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ 

ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญญา

ของคณะผู้ท างาน ด้านการวางแผน ท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้

ประโยชนแ์ก่องคก์ร และยังเป็นการสรา้งทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผูบ้ริหาร 



 

      
 

๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่ง

ชีใ้ห้เห็นถึงความรว่มแรงร่วมใจกันในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น 

ในกลุ่มคนงานด้วย   เพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้นการ

วางแผนยังเป็นเครื่องมอืฝกึและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 

๗. พัฒนาการแข่งขัน ( Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มี

ประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผน หรือมีการวางแผนที่ขาด

ประสิทธิภาพ เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการ

ท างาน ปรับปรุงสิ่งตา่ง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในอนาคต 

๘.  ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความ

มั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปที่

จุดหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงาน

แตล่ะฝ่ายขององค์กร 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

12 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนนมูล
ดินพร้อมลงหินคลุกบ้าน
คลองยาง ม.3 (ซอยบ้าน
ป้าวันเพ็ญ) 

ผิวจราจรกว้าง 2.5 ม. ยาว 
95 ม. สูง 0.5 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่งานก่อสร้างถนนมูล
ดินพร้อมลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 237.5 ตร.ม. 

47,700 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้

กองชา่ง              

2 โครงการก่อสร้างถนนมูล
ดินพร้อมลงหินคลุกบ้าน
คลองยาง ม.3 (ซอยบ้าน
ลุงเยี่ยม) 

ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 73 
ม. สูง 0.3 ม. หรือคิดเป็น
พ้ืนที่งานก่อสร้างถนนมูลดิน
พร้อมลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 
219 ตร.ม. 

33,000 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้

กองชา่ง              

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ซับก้านเหลือง ม.4 (ซอย
บ้านน้อยใจดี) 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่งานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,500 ตร.ม. 

1,122,000 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

กองชา่ง              

 



 

      
 

 
 

13 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ซับก้านเหลือง ม.4 (ซอย
โปร่งแดง) 

ผิวจราจรกว้าง 3.5 ม. ยาว 
310 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่งานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,085 ตร.ม. 

801,000 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

กองชา่ง              

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
ครบุรี ม.6 
(ช่วงบ้านนายสามารถ  
งอนกระโทก 

ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 46 
ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น
พ้ืนที่งานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 138 ตร.ม. 

102,000 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

กองชา่ง              

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านครบุรี ม.6 
(ช่วงบ้านนายส่อย  
ช่วงส าโรง) 

ผิวจราจรกว้าง 3.5 ม. ยาว 
49 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่งานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 171.5 ตร.ม. 

126,000 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

กองชา่ง              



 

      
 

7 โครงการก่อสร้างถนนมูล
ดินพร้อมลงหินคลุก(สระ
ประปา)บ้านมาบพิมาน
พัฒนา ม.9 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
220 ม. สูง 0.3 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่งานก่อสร้างถนนมูล
ดินไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.
พร้อมลงหินคลุกหนา 0.15ม. 

177,500 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

กองชา่ง              

 
14 

 
1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองโสนม.๑ (คุ้มหนอง
คอม) 
 

กว้าง 6 ม. ยาว 288  ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่งาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่าn 1,728  
ตร.ม. 
 

1,283,000 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

กองชา่ง              

 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

15 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะประโยชน์บ้าน
คลองยาง ม.3 (สระ
สาธารณประโยชน์โปร่ง
ลูกฟ้า) 

ขุดลอกสระสาธารณะ
ประโยชน์บ้านคลองยาง ม.3 
(สระสาธารณประโยชน์โปร่ง
ลูกฟ้า) กว้าง 72 ม. ยาว 83 
ม. ลึก 1.5 ม. หรือคิดเป็น
ปริมาณงานขุดลอกปรับปรุง
สระสาธารณะไม่น้อยกว่า 
9,312.75 ลูกบาศก์เมตร 

379,000 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

กองชา่ง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ีและอยู่ร่วมกันอย่างเปน็สุข 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน     
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

ประชาชนในเขตต าบลครบุรีใต้ 
 

10,000 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต ้

ส านักปลดั             

2 โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นสนับสนุนการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

5,000 
 

เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต ้

ส านักปลดั              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบียบสังคม การรกัษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                            
 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
(ส านกัปลดั) 
 

อปพร. 
 

20,000 
 

เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่(ส านักปลดั) 
 

จุดบริการ จ านวน 2 แห่ง  
 

๖,000 
 

เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์(ส านัก
ปลัด) 
 

จุดบริการ จ านวน 2 แห่ง  
 

๖,000 
 

เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
และเสริมสร้างวนิัยจราจร        

ประชาชนต าบลครบุรีใต ้ ๓0,๐๐๐   เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

 
 



 

      
 

18 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา 
  แผนงานการศกึษา 
 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจ้างเหมาบริการรถ
รับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก    
 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าเทศบาล จ านวน 2 ศูนย์ 
 

180,000 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กองการศึกษา             

2 โครงการวัสดุการศึกษาและ
สื่อการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กเล็ก     
 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าเทศบาล 
 

255,000 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กองการศึกษา             

3 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย
และพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

5,000 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กองการศึกษา             



 

      
 

 
 

19 
    แผนงานการศกึษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าใช้จ่ าย ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ า
เทศบาล 
 

169,500 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กองการศึกษา             

5 โครงการศึกษาดู งานครู
ผู้ดูแลเด็ก     
 

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

20,000 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กองการศึกษา             

6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ         
 

เด็กนัก เรียนในพื้นที่ เทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้
 

10,000 
 

เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กองการศึกษา             

7 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก 
 

ศูนย์เด็กเลก็ประจ าเทศบาล 
จ านวน 2 ศูนย์ 
 

771,800 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ 

กองการศึกษา              



 

      
 

 
 
 

20 
    แผนงานการศกึษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการจัดซ้ือนมโรงเรียน    โรงเรียน  5  แห่ง ในเขตรับผิดชอบและ
ศูนย์เด็กเล็กประจ าต าบล จ านวน 2 
ศูนย์ 
 

1,๒๔๕,๖00 
 

ร.ร.บ้านครบุรีฯ, 
ร.ร.บ้านสระผักโพด, 

ร.ร.บ้านซับ
ก้านเหลือง, 

ร.ร.บ้านหนองหว้า, 
ร.ร.บ้านหนองโสน

,ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา              

9 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน                
 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ 
จ านวน 5 แห่ง จ านวนเด็กนักเรียน 
500 คน ๆ มื้อละ 21 บาท จ านวน 
200 วัน 
 

๒,100,000 
 

ร.ร.บ้านครบุรีฯ, 
ร.ร.บ้านสระผักโพด, 

ร.ร.บ้านซับ
ก้านเหลือง, 

ร.ร.บ้านหนองหว้า, 
ร.ร.บ้านหนองโสน 

กองการศึกษา              

 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

 
         

21 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

 

6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนโครงการรัฐพธิี      เพื่อส่งเสริมรัฐพธิี เช่น งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบรมราชินี , 
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาล
ที่ 10 ,  13 ต.ค. , 12 สิงหา  
และวันปิยะมหาราช 

15,000 เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด  

        
   

 

 
แผนงานการศกึษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ  
 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
 

10,๐๐๐   เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้ 

กอง
การศึกษา             

 
 



 

      
 

22 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา   ประชาชนในเทศบาลต าบลครบุรีใต ้ 5,000 เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้

วัดครบุรี 
 

กอง
การศึกษา  

            

2 โครงการประเพณีงานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี     
 

ประชาชนในเทศบาลต าบลครบุรี
ใต้ เข้าร่วมกิจกรรม 
 

100,000 
 

เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้ 

 

กอง
การศึกษา  

            

3 โครงการส่งเสริมและอนุรกัษ์
โบราณสถาน 
 

ประชาชนในเทศบาลต าบลครบุรี
ใต้และอ าเภอครบุร ี
 

100,000 เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต ้

 

กอง
การศึกษา  

            

4 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง    

ประชาชนในเทศบาลต าบลครบุรีใต ้ 15,000 เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้

วัดครบุรี 
 

กอง
การศึกษา  

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

 
 

23 
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม วัน
ทอ้งถิน่ไทย  
 

พนกังานเทศบาล 
 

๑0,000 เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้

วัดครบุรี 
 

ส านักปลัด  
 

            

2 โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม วัน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร 
สมาชกิสภาเทศบาล 

20,000 เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด  
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

 
24 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบริหารจัดการองคก์ร และกจิการบา้นเมืองที่ดี 
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป     
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ  

สถาบันภายนอกองค์กร 25,000 เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

2 โครงการจัดตัง้ศูนย์ปฎิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือ
ป ร ะ ช า ช น ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

เพื่อให้มวีสัดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส านักงานส าหรบัการปฏิบตัิงาน
ของศนูยฯ์อยา่งเพยีงพอ 
 

13,000 เทศบาลต าบล
แชะ 

ส านักปลัด             

3 โครงการออกหน่วยบริการเพือ่
รับช าระภาษีภายในต าบล   

หมู่  1-16 5,000 เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้ 

กองคลัง              

4 โครงการฝึกอบรม สัมมนา
เพิ่มพูนทกัษะ และศึกษาดูงาน
ของคณะบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และ
คณะกรรมการชุมชน           

ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน  
 

350,000 
 

เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              



 

      
 

 
 

25 
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

200,000 เทศบาล 
ต าบลครบุรีใต ้

ส านักปลัด              

  
 
 

9. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  
แผนงานการศกึษา 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนท างาน ช่วงปิดภาค
เรียน 

นักเรียนในพื้นที่ 50,000 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



 

      
 

 
26 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

9. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการคุณธรรมน าชีวิตผู้สูง
วัย 

ผู้สูงวัยในเขตเทศบาล 50,000 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กองสวสัดิการ             

2 โครงการค่ายเยาวชนส านึกดี
มีคุณธรรม   
 

เยาวชนในเขตเทศบาล 40,000 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กองสวสัดิการ             

3 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อบ รม แล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ส า ห รั บ
ประชาชนและกลุ่มอาชีพ    
 

ฝึกอบรมประชาชน หมู่ ที่ 1-16 30,000 เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต้ 

กองสวสัดิการ             
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 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เ งิ นสง เคราะห์ เบี้ ย ยั งชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จ่ า ย อั ต ร า ร า ย เ ดื อ น แ บ บ
ขั้นบันได   

1๑,530,800 
 

เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต ้

กอง
สวัสดิการ 

            

2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

คนพิการ  2,920,800 
 

เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต ้

กอง
สวัสดิการ 

            

3 เ งิ นสง เคราะห์ เบี้ ย ยั งชีพ
ผู้ป่วยเอดส์      
 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับ
รองและวินิจฉัยแล้ว จ านวน 
25 ราย ๆ ละ 500 บาทต่อ
เดือน 

180,000 
 

เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต ้

กอง
สวัสดิการ 

            

4 เงินสมทบการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลครบุรี
ใต้   

ก อ ง ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร ชุ ม ช น
ต าบลครบุรีใต้ 

160,000 
 

เทศบาล  
ต าบลครบุรีใต ้

กอง
สวัสดิการ 

            

5 เ งิ น ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคม 

สมทบกองทุนประกันสังคมใน
ส่วนของนายจ้างอัตราร้อยละ 
5  ขอ งค่ า จ้ า งที่ จ่ า ย ให้ แ ก่
ลูกจ้าง  

200,000 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้

ส านักปลัด              

6 เ งิ น ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น    

ตั้งสมทบงบประมาณ ร้อยละ 
50 

169,875 
 

เทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้

ส านักปลัด              

7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ า น า ญข้ า ร า ช ก า ร ส่ ว น
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)   

พนักงานเทศบาล ร้อยละ 3 
ของประมาณการรายได้ 
 

756,000 
 

เทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้

ส านักปลัด              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

 

10.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก    
 

ค ว บ คุ ม แ ล ะ ป้ อ ง กั น โ ร ค
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 – 16 
 

56,000 
 

เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

2 โครงการชุมชนต้นแบบลด
และคัดแยกขยะมลูฝอยจาก
แหล่งก าเนิดชุมชนเทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้  (ส านักปลัด)   
 

ประชาชนต าบลครบุรีใต ้
 

20,000 
 

เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   

ประชาชนต าบลครบุรีใต ้ ๓0,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้

ส านักปลดั              

4 โครงการผ่าตดัท าหมันลด
จ านวนประชากรสุนัขและ
แมว    
 

สุนัขและแมวจ านวน 2,800 
ตัว 
 

20,000 
 

ต าบลครบุรีใต ้ ส านักปลดั              
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แผนงานการศกึษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแขง่ขนักีฬาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์   

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

10,๐๐๐   เทศบาล
ต าบลครบุรี

ใต้ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนต้านยาเสพติด 
 

เยาวชน ประชาชนในต าบล 
 

180,000  
 

เทศบาล
ต าบลครบุรี

ใต้ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โ ค ร ง ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
ท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพ
ติด              
 

ประชาชนในต าบล พนักงาน
เทศบาลคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
 

50,000  
 

เทศบาล
ต าบลครบุรี

ใต้ 

กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

10.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายประจ า ม.1  
ม.3 ,ม.14 

เครื่องออกก าลังกายจ านวน  
3 ชุด ชุดละ 118,900 

356,700 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

กองชา่ง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ พฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  แผนงานการเกษตร   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก าจัดวัชพืช 
จ อ ก แ ห น  แ ล ะ
ผักตบชวาในล าคลอง
ธรรมชาติ 
 

แหล่งน้ าสาธารณะ 
 

45,000 เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

2 โครงการจัดท าแนวกันไฟ
ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง 
 

บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 11 30,000 
 

หมู่ที่ 11 บ้าน
คอกชา้ง 

ส านักปลัด              

3 โครงการจัดท าแนวกันไฟ
ป่าชุมชนบ้านมาบพิมาน 
 

บ้านมาบพิมาน หมู่ที่ 9 30,000 
 

หมู่ที่ 9 บ้าน
มาบพิมาน 

ส านักปลัด              

4 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ าตามแนวพระราชด าริ 
 

ปลูกหญ้าแฝกป้องกนัการพงัทลายของดิน 
 

10,000 
 

เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              
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 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 25๖4 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

ที่สาธารณประโยชน์ในต าบล 
 

10,000 
 

เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

6 โครงการ "รักน้ า รักป่า รัก
แผ่นดิน" 
 

ที่สาธารณะประโยชน์ในต าบล 
 

30,000 
 

เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 
 

พันธุ์พืชในต าบลครบุรีใต้ 
 

10,000  
 

เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

ส านักปลัด              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


