
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
********************************** 

 ๕ 

แบบ ผด. ๑ 

เร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ๔ ๓.๑๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๐.๕๕ ส านักปลัดเทศบาล 

รวม ๔ ๓.๑๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๐.๕๕  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสีมา ยุทธศาษตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒ ๑.๕๕ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๐ กองการศึกษา 

รวม ๒ ๑.๕๕ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๐  

รวมทั้งสิ้น ๖ ๔๖๕  ๒๗๐,๐๐๐ ๐.๖๕  

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
********************************** 

 ๖ 

แบบ ผด. ๑ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนรุักษสื์บสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 

๙ ๖.๙๘ ๓๗๑,๐๐๐ ๐.๘๙ กองการศึกษา 

๗.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจดัการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๔ ๓.๑๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๐.๕๕ ส านักปลัด/ 
กองการศึกษา 

รวม ๑๓ ๑๐.๐๘ ๖๐๑,๐๐๐ ๐.๗๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
********************************** 

 ๗ 

แบบ ผด. ๑ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เปน็ไปตามมาตรฐานการศึกษา ๒ ๑.๕๕ ๑๙๓,๙๐๐ ๐.๔๗ 

กองการศึกษา 
๒.๒  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  คร ู นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๘ ๖.๒๐ ๒,๘๗๘,๔๘๐ ๖.๙๑ 

๒.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม  และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 

๑ ๐.๗๘ ๕,๐๐๐ ๐.๐๑ 

รวม ๑๑ ๘.๕๓ ๓,๐๗๗,๓๘๐ ๗.๓๙  

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง ๑ ๐.๗๘ ๓๐๐,๐๐๐ ๐.๗๒ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๔.๒  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ๔ ๓.๑๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๐.๒๕ 

๔.๓  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๘ ๖.๒๐ ๗,๑๓๕,๕๒๓ ๑๗.๑๔ 

๔.๕  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดบั ๒ ๑.๕๕ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๐ 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
********************************** 

 ๘ 

แบบ ผด. ๑ 

๔.๖  ด าเนินการโครงการ เพือ่ให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อปุสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที ่

๑ ๐.๗๘ ๖๐,๐๐๐ ๐.๑๔ 

รวม ๑๖ ๑๒.๔๐ ๗,๖๔๐,๕๒๓ ๐๘.๓๕  



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
********************************** 

 ๙ 

แบบ ผด. ๑ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่ ๕ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๕.๑  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม) ๑ ๐.๗๘ ๒๔,๐๐๐ ๐.๐๖ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทกุระดบั  ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  โดยรว่มมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงาน  หรอืองค์กรที่
เก่ียวข้อง   

๒ ๑.๕๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๒ 

๕.๓  ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในทุกระดับ  ใหมี้สุขภาพแข็งแรง  โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย การปูองกนัโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนแ์ละการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรบับริการด้าน
สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธกีารทางการแพทย์ 

๔ ๓.๑๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๐.๘๑ 

รวม ๗ ๕.๔๒ ๔๑๔,๐๐๐ ๐.๙๙  

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
********************************** 

 ๑๐ 

แบบ ผด. ๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่ ๘ 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

๘.๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารงาน ให้รองรับการปฏิบัตภิารกิจหน้าที ่ ตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธภิาพ 

๔ ๓.๑๐ ๙๕,๐๐๐ ๐.๒๒ ส านัก
ปลัดเทศบาล 

๘.๒  น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานภายในองค์กร 
๒ ๑.๕๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๒๙ กองคลัง/ 

กองช่าง 
๘.๔  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รว่มกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพือ่พัฒนาท้องถิน่ สรา้งประโยชนสู์งสุด แก่ประชาชนใน
เทศบาล 

๓ ๒.๓๓ ๖๕,๐๐๐ ๐.๑๖ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 ๘.๕  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ

ของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล 
๑ ๐.๗๘ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๕ 

๘.๖  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๕๑ ๓๙.๕๓ ๒๗,๗๕๗,๔๕๘ ๕๘.๗๕ ทุกส านัก/กอง 

รวม ๖๑ ๔๗.๒๙ ๒๘,๐๕๗,๔๕๘ ๖๗.๔๐  



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
********************************** 

 ๑๑ 

แบบ ผด. ๑ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑๐ 

๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑  พัฒนาฟืน้ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง  และปุาไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ ์

๓ ๒.๓๓ ๑๗๐,๐๐๐ ๐.๔๑ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๐.๒  รณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกนัและแก้ไขปญัหามลพษิและปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนท้องถิน่ทุกระดบั 

๑ ๐.๗๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๒๔ 

๑๐.๓  จดัท าระบบก าจดัขยะรวม  และจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล ๒ ๑.๕๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๒ 

รวม ๖ ๔.๖๖ ๓๒๐,๐๐๐ ๐.๗๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
********************************** 

 ๑๒ 

แบบ ผด. ๑ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๖  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่งคงของบ้านเมือง   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่ ๙ 

๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์และทรัพย์สิน 

๙.๒  ส่งเสริม  สนับสนนุและรว่มมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกนัภัยและการชว่ยเหลือผู้ประสบภัย 

๖ ๔.๖๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๐.๔๑ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล ๙.๔  สนับสนนุการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกนัภัย

ฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๒ ๑.๕๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๒๙ 

รวม ๘ ๖.๒๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๐.๗๐  

รวมทั้งสิ้น ๑๒๙ ๑๐๐ ๔๑,๖๓๑,๓๖๑ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


