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ค ำน ำ 

               การจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลจอหอประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลจอหอ และท าให้แนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบริหารงานมีการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นแบบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  

 การจัดท าแผนการด าเนินงานในครั้งนี้เทศบาลต าบลจอหอ  ใคร่ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลจอหอประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีทั้งส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ประชาชนตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจอหอทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลจอหอประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    
  

                                                                                          เทศบาลต าบลจอหอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เร่ือง                   หน้า 

ส่วนที่ ๑         บทน ำ          1  

ส่วนที่ ๒     บัญชีโครงกำร / กิจกรรม                             3     

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ   (ผด. 01)                                                              5 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ผด. 01)                                                              7 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการใช้จ่ายเงินสะสม    (ผด. 01)                                                              8 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  (ผด. 01)                                     9 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้  (ผด. 01)                                                        10 
บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)                   11 
บัญชีสรุปรายละเอียดครุภัณฑ์ก่อหนี้ผูกพัน (ผด. 02/1)                                                            12 
รายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                                 13 
รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม                                                                                   14 
รายละเอียดโครงการได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ                                                        15
รายละเอียดโครงการยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้                                                                           18 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา      โครงสร้างพ้ืนฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค                                             22 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     31
ยุทธศาสตร์การพัฒนา      การบริหารจัดการที่ดี                                                                     35           
ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา      42 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา      การสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม                                    49 
    และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว      53 
     งบกลาง          54 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)                         56                                                  
รายละเอียดครุภัณฑ์ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ  (ผด. 02/1)                            64    
       
                              
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ  การท างานของหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15 
พฤษภาคม  พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินการเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ 
 2. ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณ 
 3. ท าให้เกิดการประสานงานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานในพื้นท่ี  
 4. ท าให้การติดตามประเมินผลแผนตอนสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลจอหอได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน / ผังเมือง / สำธำรณูปโภค 
แผนงำน 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
การเกษตร 

 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข / ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน 

งบกลาง 
สาธารณสุข  



                                                                                                                                   
      
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 
 บริหารงานทั่วไป 
 
 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ / ศำสนำ / วัฒนธรรมประเพณี และกีฬำ 
แผนงำน 
 การศึกษา 

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กำรสังคมสงเครำะห์ / กำรจัดระเบียบชุมชน / สังคม / และควำมปลอดภัยใน 
    ชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงำน 

งบกลาง 
การรักษาความสงบภายใน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนอำชีพ / กำรลงทุน / อุตสำหกรรม / กำรท่องเที่ยว 
แผนงำน  

 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                   
      

        กรำฟแสดงบัญชี/กิจกรรม/งบประมำณ 
                                 แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
                           เทศบำลต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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จ ำนวนโครงกำร

 
 

 
 

             ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค     11 โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม    10 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี       14 โครงการ

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา     14 โครงการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสังคมสงเคราะห์/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/    14 โครงการ  
   และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านอาชีพ การลงทุน การท่องเที่ยว                    1     โครงการ 
 
       

 
 

 



                                                                                                                                   
      

 
บัญช/ีโครงกำร/กิจกรรม เปรียบเทียบประมำณกำรรำยรบัรำยจ่ำย 

     ประจ ำปี พ.ศ. 2563 - 2566 
 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

115

116

117

118

119

120

121

122

123

2563 2564 2565 2566

         
       

         
      

 
           

 
ประมำณกำรรำยรับ      ประมำณกำรรำยจ่ำย 

          พ.ศ. 2563 จ ำนวน 119,200,000 บำท     จ ำนวน  119,200,000    บำท 
          พ.ศ. 2564 จ ำนวน 118,000,000 บำท  จ ำนวน  119,000,000    บำท 

                    พ.ศ. 2565     จ ำนวน 123,000,000 บำท  จ ำนวน  123,000,000    บำท  
                    พ.ศ. 2566     จ ำนวน 120,051,700 บำท  จ ำนวน  120,051,700    บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
      

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                   
      

 
                                    

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                   แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 
   1.2 แผนงาน การเกษตร 

 
10 

      1 
 

 
15.63 
  1.56 

 
 

 
9,475,400 
    30,000 

 

 
25.10 
  0.08 

 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

 

รวม 11 17.19 9,505,400 25.18  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข / ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   2.1 แผนงาน   งบกลาง 
   2.2 แผนงาน   สาธารณสขุ 

 
 

 
1 
9 

 
1.57 

14.06 
 

 
1,390,000 
   380,000 

 
3.69 
1.00 

 

 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 
รวม 10 15.63 1,770,000 4.69  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
    3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
    3.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป       

 
10 

      4 
       

 
15.63 
 6.25 

 

 
 930,000 
 390,000 

   

 
2.47 
0.68 

 

 
ส านักปลัดฯ 

กองยุทธศาสตร์ฯ 
 

รวม 14 21.88 1,190,000 3.15  
 

 



                                                                                                                                                                                             แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา / ศาสนา / วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
    4.1 แผนงาน การศึกษา 
    4.2 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 12 
2 

 
18.76 
 3.12 

 
3,867.386 
    25,000 

 
10.24 
 0.07  

 

 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

รวม 14 21.88 3,892,386 10.31  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การสังคมสงเคราะห์ / การจัดระเบียบชุมชน / สังคม    
     และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     5.1 แผนงาน งบกลาง 
     5.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     5.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 

 
 

3 
6 

       5 

 
 

4.68 
9.37 
7.81 

 
 

20,482,800 
    440,000 
    420,000    

 
 

54.25 
      1.17 

 1.11 

 
 

กองสวัสดิการฯ 
 กองสวัสดิการฯ 

ส านักปลัดฯ 

รวม 14 21.86 21,342,800 56.53  
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอาชีพ/การลงทุน/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว 
     6.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 
 

 
1.56 

 

 
55,000 

 

 
0.14 

 

 
กองสวัสดิการฯ 

รวม 1 1.56 55,000 0.14  
รวมทั้งสิ้น 64 100 37,755,586 100  

 



                                                                                                                                                                       แบบ ผด.02/1 

บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 
ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน 

 
จ านวนครุภัณฑ ์
ที่ด าเนินการ 

 
จ านวน

งบประมาณ 
(บาท) 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

    ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
    ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
แผนงานสาธารณสุข 

 

    ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

   ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 
แผนงานการศึกษา 
 

    ประเภทครุภัณฑ์ส านกังาน 
    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนกิส ์

 
1 
 

3 
1 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
3 

 
1,740,000 

 
  53,100 
385,200 
240,000 

 
150,000 

  
      28,500 
 
 

5,000 
     45,500 
 

 

 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 
ส านักปลดัเทศบาล 

 
 
 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 

กองการศึกษา 
 

รวมครุภัณฑ ์ 11 2,647,300  
                                                                                                                                     



                                                                                                                                    

                                                                                                                          แบบ ผด.02/1 

บัญชีสรุปรายละเอียดครุภณัฑ์ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน 
 

จ านวนครุภัณฑ ์
ที่ด าเนินการ 

 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 
 

แผนงานสาธารณสุข 
    ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
    ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 
 

 
 
 

1 
1 

 
 
 

495,000 
850,000 

 
 

 
 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
 
 

รวมครุภัณฑ ์ 1 1,345,000  
 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                            แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี พ.ศ.2565 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 
  
 
 

 
1 
 

 
100 

 

 
1,200,000 

 

 
100 

 

 
กองช่าง 

 

รวม 1  1,200,000   
รวมทั้งสิ้น 1 100 1,200,000 100  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2565 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 
  
 
 

 
2 
 

 
100 

 

 
6,795,000 

 

 
100 

 

 
กองช่าง 

 

รวม 2  6,795,000   
รวมทั้งสิ้น 2 100 6,795,000 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                   แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปโครงการได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

 
4 

 
80 

 

 
5,251,987 

 

 
70.26 

 

 
กองช่าง 

 

รวม 4  5,251,987   
1.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
   1.2 แผนงาน การศึกษา 
 

 
1 

 
20 

 
2,220,000 

 
29.74 

 
กองการศึกษา 

รวม 1  2,220,000   
รวมทั้งสิ้น 5 100 7,471,987 100  

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                             แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปโครงการยังไมไ่ด้ก่อหน้ีผูกพันไว ้ประจ าปี พ.ศ. 2565 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

 
2 

 
28.57 

 

 
5,556,600 

 

 
65.32 

 

 
กองช่าง 

 

รวม 2  5,556,600   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี 
   3.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 
   3.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

 
2 
1 

 
42.85 

 
1,000,000 
  600,000 

 
18.80 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 3  1,600,000   
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
   4.1 แผนงาน การศึกษา 
 

 
 
 
 

 

2 
 

28.75 

 
 
 
   

1,350,000 
 

15.87 

 
 
 

กองการศึกษา 

รวม 2  1,350,000   
รวมทั้งสิ้น 7 100 8,506,600 99.99  

 



 
                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1   ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม   กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร 325,000 เทศบาล กองช่าง
ท่อระบายน้ า มิตรภาพ ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลจอหอ

ซ.6/1 หมู่ที่ 4 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
265.00 ตารางเมตรพร้อมท่อระบายน้ า

กลางถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร บ่อพัก 5 บ่อ

2   ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร 2,763,500 เทศบาล กองช่าง
สายเลียบคลองชลประทาน หนา 0.15 เมตร ยาว 960.00 เมตร ต าบลจอหอ

 ฝ่ังซ้ายเหมืองเกสร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่
บ้านพะเนาว ์หมู่ที่ 1 7,680 ตารางเมตร 

3 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบ  กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร 1,500,000 เทศบาล กองช่าง
คลองชลประทานฝ่ังซ้าย หนา 0.15 เมตร ยาว 490.00 เมตร ต าบลจอหอ

บ้านระกาย หมู่ที่ 6 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่
จากแนวเขตเทศบาล 1,960 ตารางเมตร 
ถนนอรพิม 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

4  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม   กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 เทศบาล กองช่าง
ท่อระบายน ้า ถนนมีโขค หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย6.00 เมตร ต าบลจอหอ

ซอย 3 หมู่ที่ 6 ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 1,602 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก 28 บ่อ ความยาวรวมท่อ
พร้อมบ่อพักไม่น้อยกวา่ 275 เมตร

5   ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากถนน 1,139,900 เทศบาล กองช่าง
สายเลียบคลองชลประทาน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมไปทางรถไฟ ต าบลจอหอ

ฝ่ังซ้าย จากถนนลาดยาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เดิมถึงบริเวณทางรถไฟ เมตร ยาว 510 เมตร หรือมีพื้น
บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 2,040 ตร.เมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

6   ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติก   ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกทับหน้า 497,000 เทศบาล กองช่าง
คอนกรีตรัตนภิธาน ซอย 12 ถนน ค.ส.ล.เดิม ถนนรัตนภิธาน ซ. 12 ต าบลจอหอ

หมู่ที่ 13 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 1,350 ตร.เมตร

7  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก   ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 120,000 เทศบาล กองช่าง
คอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. ทับหน้าถนน ค.ส.ล.เดิมถนนรัตนจนัทร์ ต าบลจอหอ

เดิม ถนนสายรัตนจันทร์ ซอย 1 บ้านจอหอ หมู่ที่ 4
ซอย 1 บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 กวา้ง 3.20-4.50  เมตร หนา 0.05

เมตร ยาว 73 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 270 ตารางเมตร 
พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก

พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

8  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก   ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 480,000 เทศบาล กองช่าง
คอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. คอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ต าบลจอหอ

เดิมมีโชค ซอย 4 หมู่ที่ 13 กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 600 ตร.เมตร พร้อมวาง 
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ฝ่ังซ้ายขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
บ่อพัก 5 บ่อ ความยาว
รวมบ่อพัก 75.00 เมตร 

พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการด้านการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

9   ก่อสร้างห้องน้ า    ก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 1 หลัง 500,000 เทศบาล กอง
ศูนย์เยาวชนเทศบาล ประกอบด้วย ห้องน้ าชาย 4 ห้อง ต าบลจอหอ การศึกษา
ต าบลจอหอ พร้อมโถปัสสาวะ ชาย 4 จุดอ่าง

ล้างมือจ านวน 2 จุด  และห้อง
น้ าหญิง จ านวน 4 ห้อง พร้อม
อ่างล้างมือ จ านวน 2 จุด ขนาด
กวา้ง 3 เมตร ยาว 8 เมตร

10   ปรับปรุงต่อเติมอาคาร   ปรับปรุงต่อเติม ดังนี้ 150,000 เทศบาล กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1.ติดต้ังตาข่ายเหล็กกัน้ห้องพร้อม ต าบลจอหอ การศึกษา
ต าบลจอหอ (อาคาร 1) ประตูเข้า-ออกระหวา่งตัวอาคารกับ

ห้องน้ าห้องครัวพร้อมปูกระเบื้อง
พื้นอาคารและห้องครัวขนาด
ไม่น้อยกวา่ 97 ตารางเมตร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการด้านการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

  ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 2. ติดต้ังเหล็กดัดและผ้าม่าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ต าบลจอหอ (อาคาร 1) - ประตู ขนาด 1.70 x 2.50 เมตร

จ านวน 1 ช่อง
- ประตู ขนาด 0.90 x 0.90 เมตร

จ านวน  3  ช่อง
 -หน้าต่าง ขนาด 1.40 x 1.65 เมตร
จ านวน  11  ช่อง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
 แผนงาน  การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง    ด าเนินการตามแนวทางการด าเนิน 30,000 เทศบาล กองช่าง
มาจากพระราชด าริ สมเด็จ งานที่ทรงพระราชทานไวโ้ดยมี 8 ต าบลจอหอ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรม 3 กรอบ การด าเนินงาน
สยามบรมราชกุมารี ดังนี้ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

1. การปกปักพันธกุรรมพืช เป็นการ
ส ารวจก าหนดพื้นที่เป้าหมายความ
หลากหลายทางชีวภาพท ารหัสประจ า
ตัวตนของพรรณไม้ต่างๆการศึกษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมความเป็นอยู่
ภมูิปัญญาท้องถิน่และวฒันธรรม
2. การส ารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรม
พืชเป็นการส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างทรัพยากรกายภาพและ
วฒันธรรมภมูิปัญญาพื้นที่เป้าหมาย
บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตรของเขต
เทศบาลต าบลจอหอ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
 แผนงาน  การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

หรือพื้นที่ ที่จะเปล่ียนแปลงการพัฒนา
3. การปลูกรักษาพันธกุรรมพืชเป็น
การจัดต้ังสวนพฤษศาสตร์ จากผล
การส ารวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ทรัพยากรต่างๆ งานขยายพันธุพ์ืช
งานปลูกพันธกุรรมและบันทึกผลการ
เจริญเติบโต  งานจดัท าแผนที่พันธุกรรม
และท าพิกัดต้นพันธกุรรมพืช
 การเก็บกรอบการใช้ประโยชน์รักษา
ในรูปแบบต่างๆกรอบการใช้ประโยชน์
4. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พันธกุรรมพืชเป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดย
การพัฒนาเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ 

เพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ

พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

   กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
  แผนงาน  การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

5.  ศูนย์ข้อมูลพันธกุรรมพืชเป็นการ
จัดระบบการรวบรวมข้อมูลพันธกุรรม
พืช  ในรูปแบบและส่ือต่างๆ ที่สะดวก
ต่อการสืบค้นและน าไปใช้ประโยชน์

6. การวางแผนพัฒนาพรรณพืช
ด าเนินนการน าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
พันธกุรรมพืช  มาศึกษาและวางแผน
พัฒนาพันธพ์ืช

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565















1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

18

19

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

พ.ศ.2561

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ.2562























2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย    
  แผนงาน  สาธารณสุข   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1  อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่   ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรวมถึง 240,000 เทศบาล กอง
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ ผู้ป่วยติดเตียงภายในเขต ต าบลจอหอ สาธารณฯ
พึ่งพิง เทศบาลต าบลจอหอ

2 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ด าเนินการกิจกรรมการพ่นหมอก 200,000 เทศบาล กอง
ในเขตเทศบาล ควันฆ่าตัวแกย่งุลาย การพ่นน้ ายาฆ่า ต าบลจอหอ สาธารณฯ

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

และโรคติดต่ออื่นๆที่อาจเกิดขึน้
ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ

3   รณรงค์ป้องกันและ  อบรมให้ความรู้แกก่ลุ่มเยาวชนและ 30,000 เทศบาล กอง
ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ ประชาชนในเขตเทศบาลจ านวน 1 คร้ัง ต าบลจอหอ สาธารณฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย    
  แผนงาน  สาธารณสุข   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

4   โครงการพระราชด าริ  พระราชด าริด้านสาธารณสุข 540,000 เทศบาล กอง
ด้านสาธารณสุข ชุมชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ ต าบลจอหอ สาธารณฯ

ท าความสะอาดบ้านตามหลัก

สุขาภิบาลในชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน
 27 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท

5  ควบคุมและป้องกัน  จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 เทศบาล กอง
โรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวคัซีนในสุนัขและแมว ต าบลจอหอ สาธารณฯ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  แผนงาน  สาธารณสุข   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

6   โคราชเมืองสะอาด รณรงค์พัฒนาท าความสะอาด 50,000 เทศบาล กอง
เก็บกวาดทั้งจังหวดั ถนน ที่สาธารณะรกร้างในเขต ต าบลจอหอ สาธารณฯ

เทศบาลและสถานที่ส าคัญต่างๆ
ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ

7  พัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชน   รณรงค์พัฒนาท าความสะอาด 40,000 เทศบาล กอง
ถนนชุมชน ที่สาธารณะรกร้าง ต าบลจอหอ สาธารณฯ
ในเขตเทศบาล และสถานที่
ส าคัญๆในเขตเทศบาล
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดปี

8    รณรงค์คัดแยกขยะ   จัดกิจกรรมรณรงค์ 50,000 เทศบาล กอง

และน าขยะกลับมาใช้ใหม่ ประชาสัมพันธก์ารด าเนิน ต าบลจอหอ สาธารณฯ

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
จ านวน 1 คร้ัง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อจัดระเบียบชุมชนสังคมผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสม
  แผนงาน  สาธารณสุข   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

9   อาหารปลอดภยั   อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 40,000 เทศบาล กอง
และแผงลอยจ าหน่ายอาหารในเขต ต าบลจอหอ สาธารณฯ

เทศบาลและตรวจหาอาหารปนเปื้อน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566











 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย    
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1   งานรัฐพิธใีน   จัดให้มีงานรัฐพิธใีนวนัส าคัญ 200,000 เทศบาล ส านัก

วนัส าคัญของชาติ เช่น 3 ม.ิย., 28 ก.ค., 12 ส.ค. ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

13 ต.ค. ,5 ธ.ค. และ
วนัพระราชสมภพของพระบรม
วงศานุวงศ์ และวันส าคัญของชาติ

และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง

2   จัดท ากิจกรรมการ 5 ส    จัดท ากิจกรรมการ 5 ส 30,000 เทศบาล ส านัก
 (สะสาง , สะดวก , สะอาด , ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

สุขลักษณะ , สร้างลักษณะนิสัย)
ภายในส านักงานเทศบาล

                                                                           บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย    
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

3    ส่งเสริมและสนับสนุนการ  จดัเวทีประชาคมในหมู่ขา้ราชการ 40,000 เทศบาล ส านัก
สร้างความปรองดอง และ ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานชุมชน ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

สมานฉันท์ของคนในชาติ คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภา

เทศบาล ผู้น ากลุ่มองค์กร ประชาชน

ทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

เอกชนในเขตเทศบาต าบลจอหอ

โดยมีการจัดเวทีประชาคม
เพื่อการปรองดองสมานฉันฑ์

4    เสริมสร้างคุณธรรม - การจัดอบรมและกิจกรรม 40,000 เทศบาล ส านัก
 จริยธรรม ให้แก่บุคลากรเพื่อเสริมสร้าง ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

คุณธรรมจริยธรรม
    - โดยจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมท าบุญ
นอกสถานที่ และอื่นๆที่เกีย่วข้อง

                                                                          บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย    
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

5   อบรมความรู้ทะเบียน   เพื่อให้เยาวชนและประชาชน 40,000 เทศบาล ส านัก
ราษฎรให้แก่เยาวชนและ ทั่วไปได้รับความรู้ด้านทะเบียน ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

ประชาชน ในเขตเทศบาล ราษฎรและจัดเตรียมเอกสาร
ต าบลจอหอ หลักฐาน ในการติดต่อราชการ

ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

6   จัดงานวนัท้องถิน่ไทย   จัดพิธวีนัท้องถิน่ไทยในวนัที่ 10,000 เทศบาล ส านัก
(18 มีนาคม) โดยจัดท าพิธถีวายราชสักการะ ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 5
และจัดกิจกรรมอื่นๆ

7   จัดงานวนัเทศบาล   จัดกิจกรรมท าบุญเล้ียงพระ 30,000 เทศบาล ส านัก
(24 เมษายน) กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

ประโยชน์ในวนัเทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                                                                               บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย    
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

8  จัดอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ  จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000 เทศบาล ส านัก
การปฎบิัติงานของคณะผู้ ในประเทศ ของคณะผู้บริหาร ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                                                                               บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

9   ส่งเสริมการท่องเที่ยว  จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่ 40,000 เทศบาล ส านัก
แบบวถิีชุมชนโดยการพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

ผลิตภณัฑ์ชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างและกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
สินค้าโอท็อปของชุมชน

10 จดัอบรมการพัฒนาศักยภาพ    จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 200,000 เทศบาล ส านัก
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ การเรียนรู้ตามแนวปรัญชา ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
การบริหารด้านการท างานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลและผู้น าชุมชน

                                                                               บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02
  กลยุทธ ์   เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

11  จัดท าหนังสือรายงานผล   จัดท าหนังสือรายงานผลการ 60,000 เทศบาล กอง
การปฏบิัติงานประจ าปี ปฏบิัติงานประจ าปีของเทศบาล ต าบลจอหอ ยทุธศาสตร์
เทศบาลต าบลจอหอ ต าบลจอหอ ปี พ.ศ. ๒565

12   พัฒนาความรู้ด้านกฏหมาย    จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 50,000 เทศบาล กอง
และระเบียบที่เกีย่วขอ้งกบั กฏหมายและระเบียบการปฎิบัติ ต าบลจอหอ ยทุธศาสตร์
การปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร ราชการท้องถิน่ส าหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และ สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชน

13   พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ    จดัอบรมและศึกษาดูงานของ 100,000 เทศบาล กอง
ด้านแผนพัฒนาเทศบาล กรรมการฯ ดังนี้ ต าบลจอหอ ยทุธศาสตร์
ต าบลจอหอ  1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

2. คณะกรรมการสนับสนุนฯ
3. คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลและผู้ที่เกีย่งขอ้งในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                                                                               บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคมการวางแผนพัฒนาและการติดตามและประเมินผล  
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

14  จัดประชุมเวทีประชาคม   จัดประชุมประชาคมต าบล 50,000 เทศบาล กอง
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วยประชาชน ผู้น า ต าบลจอหอ ยทุธศาสตร์

ชุมชน ส่วนราชการ สถานศึกษา
รัฐวิสาหกจิ องค์กรเอกชน และ
อื่น ๆ ในเขตเทศบาล

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                                                                          บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย  
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                                                                          บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                                                                          บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

   แผนงาน  บริหารทั่วไป    

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

                                                                          บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2566พ.ศ.2565



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  แผนงาน  บริหารทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

14

15 เสริมสร้างกฎหมายนา่รู้สู่ชุมชน  ในชุมชน 27 ชุมชน และ 50,000 เทศบาล กอง
บุคลากรของหน่วยงานได้มี ต าบลจอหอ วิชาการ

ความรู้เกีย่วกบักฏหมายต่าง ๆ
ที่เกีย่วขอ้งในชีวิตประจ าวัน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564

                                                                                 บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2563



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  แผนงาน  บริหารทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

                                                                                 บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564





3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

3.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

16   ส ารวจขอ้มูลภาคสนาม   จา้งเหมาบุคคลภายนอกในการ 500,000 เทศบาล กอง

เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ต าบลจอหอ คลัง

และทะเบียนทรัพยสิ์น ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลจอหอ  

ในการตรวจสอบหลักฐานขอ้มูล

แผนที่ภาษีน าเขา้ระบบโปรแกรม  

LTAX 3000 และ LTAX GIS

                                                                          บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                         
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

3.1 แนวทางการพัฒนา  บริหารทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

3.1 แนวทางการพัฒนา  บริหารทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

3.1 แนวทางการพัฒนา  บริหารทั่วไป    
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา













4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา / ศาสนา / วฒันธรรมประเพณี และกีฬา แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้คุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
  แผนงาน  การศึกษา    
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1   พัฒนาศักยภาพของพนัก   ด าเนินการฝึกอบรมพนักงาน 100,000 เทศบาล กอง

งานครู บุคลากรทางการ ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการ ต าบลจอหอ การศึกษา

ศึกษาและคณะกรรมการ ศึกษา คณะกรรมการด้านการ
ด้านการศึกษาของ ศึกษาของเทศบาลต าบลจอหอ
เทศบาลต าบลจอหอและ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลจอหอ จ านวน 3 คณะ ดังนี้

เทศบาลต าบลจอหอและ  1. คณะกรรมการการศึกษาของ
ทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลต าบลจอหอ

 2. คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลจอหอ
 3. คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลจอหอ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา / ศาสนา / วฒันธรรมประเพณี และกีฬา แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้คุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
  แผนงาน การศึกษา       
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

2    การแข่งขันกีฬาสี   จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ 10,000 เทศบาล กอง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาลต าบลจอหอ ต าบลจอหอ การศึกษา

เทศบาลต าบลจอหอ

3    การแสดงผลงานเด็ก   จัดกิจกรรมการแสดงผลงาน 10,000 เทศบาล กอง

ปฐมวยัของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลจอหอ การศึกษา

เทศบาลต าบลจอหอ เทศบาลต าบลจอหอ

4   การประกันคุณภาพภายใน    จัดอบรมครู บุคลากรทางการ 5,000 เทศบาล กอง
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาและคณะกรรมการการ ต าบลจอหอ การศึกษา

เทศบาลต าบลจอหอ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ

การจัดท าการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวยั

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา / ศาสนา / วฒันธรรมประเพณี และกีฬา แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้คุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
  แผนงาน การศึกษา       
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

5   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ   สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหาร 398,800 เทศบาล กอง
บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  เพื่อใช้จ่ายในการ ต าบลจอหอ การศึกษา

บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้จ่าย
1. ค่าอาหารกลางวนัให้เด็ก
จ านวน 257,250 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน 
ให้นักเรียน ศพด.ทต.จอหอ
จ านวน 85,000 บาท
3.  ค่าหนังสือเรียน 10,000 บาท

4.ค่าอปุกรณ์การเรียน 10,000 บาท 

5. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
จ านวน  15,000 บาท
 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ านวน  21,500 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา / ศาสนา / วฒันธรรมประเพณี และกีฬา แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้คุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
  แผนงาน การศึกษา       
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

6   อาหารเสริม (นม) ของ    สนับสนุนโรงเรียนบ้านจอหอ 919,776 เทศบาล กอง
โรงเรียนบ้านจอหอ จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ต าบลจอหอ การศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1–6 จ านวน  

480 คน อัตราคนละ 7.37 บาท

7   อาหารเสริม (นม) ของ อาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา 95,810 เทศบาล กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็กเทศบาลต าบลจอหอ  ต าบลจอหอ การศึกษา

ต าบลจอหอ 50 คน อัตราคนละ 7.37 บาท

8   อาหารกลางวนัของ                                   ค่าอาหารกลางวนัส าหรับ 2,016,000 เทศบาล กอง
โรงเรียนบ้านจอหอ โรงเรียนบ้านจอหอจัดสรรให้ ต าบลจอหอ การศึกษา

เด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 480 คน 
อัตราคนละ 21 บาท 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา / ศาสนา / วฒันธรรมประเพณี และกีฬา แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้คุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
  แผนงาน การศึกษา      
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

9   จัดงานวนัเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมการประกวดเช่น 50,000 เทศบาล กอง
วาดภาพระบายสี ร้องเพลง ฯลฯ ต าบลจอหอ การศึกษา
การแข่งขันเกมส์ต่างๆ ของ
เด็กเยาวชนในเขตเทศบาลได้
ร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึง

10   ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียน  -จัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชน 10,000 เทศบาล กอง
รู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ภายในเขตเทศบาลต าบลจอหอ ต าบลจอหอ การศึกษา
พอเพียงของศูนย์พัฒนา จ านวน 1 รุ่น
เด็กเล็กเทศบาลต าบลจอหอ  -จัดแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11    พิธเีปิดอาคารศูนย์พัฒนา   จัดพิธเีปิดอาคารศูนย์พัฒนา 15,000 เทศบาล กอง
เล็กเล็กเทศบาลต าบลจอหอ เด็กเล็กเทศบาลต าบลจอหอ ต าบลจอหอ การศึกษา
หลังที่ 2 หลังที่ 2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา / ศาสนา / วฒันธรรมประเพณี และกีฬา แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้คุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
  แผนงาน การศึกษา      
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

12    อบรมการใช้เทคโนโลยี   จัดกิจกรรมการฝึกอบรมครู 30,000 เทศบาล กอง
และนวตักรรมเพื่อการศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะกรรม ต าบลจอหอ การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เทศบาลต าบลจอหอ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566











5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์ / การจัดระเบียบชุมชน / สังคม / และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน แบบ ผด. 02
  กลยุทธ ์  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคมการวางแผนพัฒนาและการติดตามและประเมินผล
  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1   จัดประชุมคณะกรรมการ   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 20,000 เทศบาล กอง
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

2   จัดประชุมเวทีประชาคม  จัดประชุมเวทีประชาคมชุมชน 20,000 เทศบาล กอง
ชุมชนเพื่อจัดท าแผนชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

3   อบรมทัศนศึกษาดูงาน จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000 เทศบาล กอง
ของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์ / การจัดระเบียบชุมชน / สังคม / และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน แบบ ผด. 02
 กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย  
 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

4    ผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพ  จดัอบรมผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล 30,000 เทศบาล กอง
ต าบลจอหอชุมชนในเขตเทศบาล ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

5   ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ  จดักจิกรรมเกีย่วกบัวันยาเสพติด 40,000 เทศบาล กอง
ยาเสพติดในชุมชน โลก จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์การ ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการปอ้งกนั

และการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

และจดัอบรม

6 อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   จัดอบรมให้กับ ผู้น าชุมชน 30,000 เทศบาล กอง
และสตรีเพื่อยุติความรุนแรง ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ อาสาสมัคร ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

ในครอบครัว และกลุ่มสตรีในชุมชน
เขตเทศบาลต าบลจอหอ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566















6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านอาชีพ การลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มและพัฒนาอาชีพ  
 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1   อบรมส่งเสริมอาชีพ   จัดอบรมอาชีพท าอาหาร 55,000 เทศบาล กอง

ตามแนวปรัชญา ให้กับประชาชนและสมาชิก ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มงานอาชีพของชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลจอหอ 1 รุ่น 1 วนั

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา





5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์ / การจัดระเบียบชุมชน / สังคม / และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 
  แผนงาน  งบกลาง แบบ ผด. 02
        

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 17,146,800 เทศบาล กอง
ต าบลจอหอ ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

2   สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ                ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล 36,000 เทศบาล กอง
ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลจอหอ ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

3   สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ   ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลจอหอ 3,300,000 เทศบาล กอง
             ต าบลจอหอ สวัสดิการฯ

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม แบบ ผด. 02

  แผนงาน งบกลาง        

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1   สนับสนุนกองทุน    สนับสุนนกองทุนหลักประกัน 380,000 เทศบาล กอง

หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ สุขภาพ เทศบาลต าบลจอหอ ต าบลจอหอ สาธารณฯ

(สปสช.) รวม 1 ทุน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา







                                                                                  บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                              รายละเอียดโครงการกอหนี้ผูกพันไว  (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

                                                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

1   กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  -กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 4.00 เมตร 372,000 เทศบาล กองชาง

ทอระบายน้ํา ถนนพิมานธานี ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลจอหอ

ซ.6/5 บานหนองพิมานธานี หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

หมูที่ 13 253.00 ตารางเมตรพรอมทอระบายน้ํา

 -กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.กลาง

ถนนขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร

บอพัก 7 บอ ความยาวทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 65.00 เมตร

2   กอสรางทอระบายน้ํา  กอสรางทอระบายน้ํา 889,988 เทศบาล กองชาง

ถนนเลียบแนวเขตเทศบาล ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตําบลจอหอ

จากบอพักบานนางบีถึง ความยาว 285.00 เมตร 

บอพักถนนบานปูน บอพัก 27 บอ

หมูที่ 14

 เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                  บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                               รายละเอียดโครงการกอหนี้ผูกพันไว  (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

                                                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

3   กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  -กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 4.40 เมตร 310,000 เทศบาล กองชาง

ทอระบายน้ํา ถนนชมไพร ยาว 54.00 เมตร ผิวจราจรหนา ตําบลจอหอ

หมูที่ 14 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 233.00 ตร.ม พรอม

กอสรางทอระบายน้ํากลางถนน 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

บอพัก 5 บอ ความยาวทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 54.00 เมตร

4  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.   กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 3,679,999 เทศบาล กองชาง

ถนนบานปูนจากทอเดิมถึง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร ตําบลจอหอ

รองน้ําถนนบายพาส ความยาว 620.00 เมตร บอพัก 

หมูที่ 14 62 บอ และยกระดับถนน ค.ส.ล.

กวาง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร

 เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566







1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1.ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

18

19

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2561









                                                                                  บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                              รายละเอียดโครงการไดกอหนี้ผูกพันไว  (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

                                                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา แบบ ผด. 02

  กลยุทธ   เพื่อพัฒนาดานการศึกษาใหคุณภาพและสงเสริม พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

  แผนงาน  การศึกษา   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

1   กอสรางอาคารศูนยพัฒนา   กวาง 13.50 เมตร ยาว 26 เมตร 2,220,000 เทศบาล กองการ

เด็กเล็กอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  2.38 ตําบลจอหอ ศึกษา

เทศบาลตําบลจอหอ ตารางเมตร ประกอบดวย

(หลังที่ 2) หองเรียน 3 หอง หองธุรการ 1

หอง หองน้ําหองสวม 2 หอง

(หองน้ําหองสวมชาย 1 หอง

หองน้ําหองสวมหญิง 1 หอง)

 เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                  บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                              รายละเอียดโครงการยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว  (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

                                                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

1   กอสรางถนน ค.ส.ล.  -กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 4.00 เมตร 3,000,000 เทศบาล กองชาง

สายเลียบคลองชลประทาน ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลจอหอ

ฝงขวา หมูที่ 13 หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

5,200.00 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจร

2   กอสรางถนนแอสฟลทติก  กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 1,556,600 เทศบาล กองชาง

คอนกรีตทับหนา ทับหนาถนน ค.ส.ล เดิมกวาง 5.00 เมตร ตําบลจอหอ

บานปูน หมูที่ 14 ยาว 875.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่กอสราง ไมนอยกวา

ยาว 5,298.00 ตารางเมตร

พรอมตีเสนจราจร

 เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566









1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1.ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562



1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

18

19

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1. ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2561









                                                                                  บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                           รายละเอียดโครงการยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว  (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

                                                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา  การบริหารจัดการที่ดี แบบ ผด. 02

  กลยุทธ   เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและดําเนินงานสอดคลองกับความตองการของทุกฝาย    

  แผนงาน  บริหารทั่วไป    

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

1   ปรับปรุงฝาเพดาน   ปรับปรุงและรื้อถอนฝาเพดาน 500,000 เทศบาล สํานัก

หองประชุมเทศบาล หองประชุมเทศบาลตําบลจอหอ ตําบลจอหอ ปลัดเทศบาล

ตําบลจอหอ ชั้น 4 และ ชั้น 4 และบริเวณใกลเคียง

บริเวณขางเคียง

2   ซอมแซมหลังคาสํานักงาน   ซอมแซมปรับปรุงหลังคา 500,000 เทศบาล สํานัก

เทศบาลตําบลจอหอ สํานักงานเทศบาลตําบลจอหอ ตําบลจอหอ ปลัดเทศบาล

ใหมีสภาพที่สามารถกันน้ํา

ไดกันฝนไดเปนอยางดี

เพื่อปองกันทรัพยสินทางราชการ

ใหมีสภาพคงทนตอการใชงาน

 เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                  บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                           รายละเอียดโครงการยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว  (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

                                                                         แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา    การสังคมสงเคราะห / การจัดระเบียบชุมชน / สังคม / และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แบบ ผด. 02

  กลยุทธ   เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและดําเนินงานสอดคลองกับความตองการของทุกฝาย    

  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน    

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

1   ตอเติมหลังคาคลุมอาคาร   ตอเติมหลังคาคลุมอาคาร 600,000 เทศบาล สํานัก

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ปองกันบรรเทาสาธารภัยสําหรับ ตําบลจอหอ ปลัดเทศบาล

กันแดด กันฝนและปองกัน

ทรัพยสินทางราชการ

ใหมีสภาพคงทนตอการใชงาน

 เทศบาลตําบลจอหอ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                               



                                                               



                                                             รายละเอียดโครงการใชจ้่ายเงนิสะสม  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1   ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติก   ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 1,995,000 เทศบาล กองช่าง
คอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. กวา้ง 9.00 - 11.50 เมตร ต าบลจอหอ

เดิมถนนรัตนภธิาน ซ.1 ความยาวรวม 425.00 เมตร

หมู่ที่ 13  ต าบลจอหอ หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 4,550.00 ตารางเมตร

2   ก่อสร้างท่อระบายน้ า   ก่อสร้างท่อระบายน้ ากลางถนน 4,800,000 เทศบาล กองช่าง
กลางถนนและก่อสร้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร ต าบลจอหอ

ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบ่อพัก 57 บ่อ รวมความยาว
ทับหน้าถนน คสล. เดิมถนน ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 573.00

สายบุญมาประเสริฐ เมตร และกอ่สร้างถนนแอลฟัลท์ติก

บ้านจอหอ หมู่ที่ 4  คอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิมสาย
ต าบลจอหอ บุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4

กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 573.00 เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้าง

ไม่น้อยกว่า 3,290.00 ตารางเมตร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการด้านการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการด้านการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

พ.ศ.2566พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
 แผนงาน  การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
 แผนงาน  การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
  แผนงาน   การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565



                                                                                  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                                         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

                                                                    กรณยีังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพันไว้  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)                                                                     

พ.ศ.2566

 เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565



                                                                                  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                                         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

                                                                        กรณไีดก่้อหน้ีผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565)                                                                     

 เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                                  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                                         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

                                                                        กรณไีดก่้อหน้ีผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565)                                                                     

 เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566







1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

18

19

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ.2562พ.ศ.2561























                                                               รายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1   ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติก   ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 1,200,000 เทศบาล กองช่าง
คอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. ทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิมกวา้งเฉล่ีย ต าบลจอหอ

เดิมถนนจันดี หมู่ที่ 4 กวา้ง 5.50 - 12.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่
3,229.00 ตารางเมตร พร้อม

ยกระดับฝาบ่อพัก จ านวน 43 ฝา

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการด้านการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริม พัฒนาการด้านการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
 แผนงาน  การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
 แผนงาน  การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

 กลยุทธ ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
  แผนงาน   การเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565



                                                                                  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                                         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

 เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565

                                                                    กรณยีังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพันไว้  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)                                                                     

พ.ศ.2566



                                                                                  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                                         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

 เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                                                                        กรณไีดก่้อหน้ีผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565)                                                                     



                                                                                  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                       

                                                                         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

  กลยุทธ ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

                                                                        กรณไีดก่้อหน้ีผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565)                                                                     

 เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566







1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

18

19

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐาน / ผังเมือง / สาธารณูปโภค แบบ ผด. 02

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

พ.ศ.2561

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลจอหอ  อ าเภอเมอืงนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ.2562























ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ แบบ ผด. 02/1

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป        

ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณ    ใช้ความถีว่ทิยุใช้ความถีว่ทิยุ 1,740,000 เทศบาล กอง
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 430.225 MHz ความกวา้งแถบ ต าบลจอหอ ยุทธศสาตร์ฯ

พร้อมติดต้ัง ระบบ UHF/FM  ความถีไ่ม่เกิน 11 kH z (ระยะห่าง
ของช่องความถีท่ี่อยู ่ติดกัน
(channel spacing) ไม่เกิน 12.5 
 kHz) ตามทีส่ านักงาน กสทช. 
อนุญาตให้ใช้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

เพื่อการเชื่อมโยงส าหรับการกระจาย

เสียงไร้สายสายในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการจ านวนทั้งส้ิน 50 จุด
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลจอหอ

บัญชสีรปุจ ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบำลต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมอืงนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ แบบ ผด. 02/1

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวทิยุ    เคร่ืองรับ-ส่งวิทยรุะบบ VHF/FM 240,000 เทศบาล ส านัก
ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ 5 วตัต์ จ านวน 20 

เคร่ือง
ต าบลจอหอ ปลัดเทศบาล

เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท

เทศบำลต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมอืงนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

บัญชสีรปุจ ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566











ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน แบบ ผด. 02/1

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
  แผนงาน การศึกษา

ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1    จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์   โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000 เทศบาล กอง

พร้อมเก้าอี้ พร้อมเก้าอี้ จ านวน  1 ชุด ต าบลจอหอ การศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชจี ำนวนครภุณัฑ์ ส ำหรบัที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมอืงนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ









ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว แบบ ผด. 02/1

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
  แผนงาน เคหะและชุมชน
ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1    จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า   เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 28,500 เทศบาล กอง
แบบข้อแข็ง เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย ต าบลจอหอ สาธารณสุข

เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.4
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกวา่ 30 ซีซี พร้อมใบมีด
จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 9,500 บาท

บัญชจี ำนวนครภุณัฑ์  ส ำหรบัที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมอืงนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566











ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด. 02/1

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
  แผนงาน เคหะและชุมชน        

ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1   จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 850,000 เทศบาล กอง

ขนาด 1 ตัน ต่ ากวา่ 2,400  ซีซี หรือ ต าบลจอหอ สาธารณสุขฯ

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 

110 กิโลวตัต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน

บัญชจี ำนวน ครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบำลต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมอืงนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รายละเอียดครภุณัฑ์ก่อหน้ีผูกพัน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)



ประเภทครุภณัฑ์กีฬา แบบ ผด. 02/1

  กลยุทธ ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
  แผนงาน  เคหะและชุมชน        

ล าดับ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1   จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย   ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง 495,000 เทศบาล กอง

(ต้ังตามราคาท้องถิน่) เคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อติดต้ัง ต าบลจอหอ สาธารณสุขฯ

ในที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล

บัญชจี ำนวน ครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

รายละเอียดครภุณัฑ์ก่อหน้ีผูกพัน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลจอหอ  อ ำเภอเมอืงนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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