
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
……………………………………………………… 

   

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา  287  วรรค  3  บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย  
และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ  
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   

ดังนั้น   เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช  2550 มาตรา  287  วรรค  3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ   30 (5)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  จึงขอประกาศ
ผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  มา  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
  “เมืองแห่งการเกษตร  เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติดคนดีมีคุณภาพ  ปราศจากโรคร้าย  
ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
ข.  พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
  พันธกิจที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  พันธกิจที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  พันธกิจที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พันธกิจที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  พันธกิจที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา 
  พันธกิจที่  6  การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  พันธกิจที่  7  การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
  พันธกิจที่  8  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและท่ัวถึง 
2. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  และปัญหาความยากจนลดลง 
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
4. เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของชุมชน  ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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6. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด 
7. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่  และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม 
8. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
9. มีทรัพยากรน้ าใช้เพ่ือการเกษตรกรรมที่เพียงพอ  ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นลดผลกระทบจาก 

น้ าท่วมและฝนแล้ง 
10.  จัดสร้างพ้ืนที่สีเขียวแก่ต าบลเมืองเกษตร 
11.  เด็กทุกคนที่อยากเรียน  ต้องได้เรียน 
12.  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  เด็ก  และผู้พิการ  ต้องได้รับการดูแล 
13.  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรบริการด้วยความยิ้มแย้ม  แจ่มใส  โปร่งใส  

และรวดเร็ว 
14.  บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการที่ดี 

ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   

8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 

ทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสนับสนุนให้มีการออกก าลังกายและส่งเสริมการ 

กีฬาทุกประเภท 
3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนในการาพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
4. แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2. แนวทางการพัฒนาการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
3. แนวทางการพัฒนาด้านควบคุมมลพิษและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4. แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบและพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1. แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม 
2. แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้า 
3. แนวทางการพัฒนาด้านประปา 
4. แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
5. แนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
1. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาให้แก่ 

เด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
2. แนวทางการเพ่ิมโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี   วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
2. ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจกรรมที่ดี 
1. การให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ง.  การวางแผน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3  ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560)    ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การ
ประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี  ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร   ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2558 – 2560)  
เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน พ.ศ. 2557  และแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2558 – 2560)  ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  
21 สิงหาคม  2558   โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ.2558 – 2560)    

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2558 ปี  2559  ปี  2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 320,000.00 4 320,000.00 4 320,000.00 
2.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 40 7,478,814.00 40 8,148,814.00 38 6,598,814.00 
3.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 225,000.00 13 215,000.00 12 195,000.00 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

66 29,402,500.00 67 24,498,200.00 18 31,212,500.00 

5.การพัฒนาด้านการศึกษา 24 5,083,520.00 19 2,278,520.00 19 2,278,520.00 
6.การพัฒนาด้านศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 409,000.00 9 310,000.00 9 310,000.00 

7.การบริหารราชการท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการที่ดี 

19 5,359,480.00 11 676,000.00 10 666,000.00 

8.การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

2 260,000.00 2 260,000.00 2 260,000.00 

รวม 178 48,538,314.00 165 36,706,534.00 112 41,840,834.00 



-4- 
 

จ.  การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  
24  กันยายน 2557  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  93  โครงการ  งบประมาณ        
19,068,180.00  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 251,300.00 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 26 6,400,900.00 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 113,000.00 
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 23 4,221,980.00 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา 16 4,338,520.00 
6. การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 150,000.00 
7. การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 12 3,332,480.00 
8. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  2 260,000.00 

รวม 93 19,068,180.00 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  มีดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาอาชีพของ
ชุมชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 206,300.00 เพื่อส่งเสริมความรู้
และพัฒนากลุม่
อาชีพต่าง ๆ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนภายเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนใน
ต าบลเมืองเกษตร 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
กลุ่มดอกไม้จันทน์
ต าบลเมืองเกษตร 

  15,000.00 เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ของ
กลุ่มสตรี 

ประชาชนใน
ต าบลเมืองเกษตร 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้
และการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรต่าง ๆ 
ให้กับประชาชน
ภายเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ประชาชนทั้ง 7 
หมู่บ้าน 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

95,000.00 เพ่ือป้องกันการ
เกิดโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน 

7  หมู่บ้าน 

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรค 
มิให้เกิดขึ้น/
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ต่าง ๆ 

7  หมู่บ้าน 

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

30,000.00 เพ่ือป้องกันการ
เกิดโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน 

7 หมู่บ้าน 

7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

30,000.00 เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดภายใน
หมู่บ้าน  

7 หมู่บ้าน 

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการรับ
บริจาคโลหิต ให้แก่ที่
ท าการปกครอง
อ าเภอขามสะแกแสง 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 เพ่ือใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน
โครงการรับ
บริจาคโลหิต ของ
หน่วยกาชาด
จังหวัด
นครราชสีมา 

ประชาชนใน
ต าบลเมืองเกษตร 

9 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจดัหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา  
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 - เพ่ือให้การ
สนับสนุนส่วน
ราชการอ่ืน      
ในการให้การ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชนใน
ต าบลเมืองเกษตร 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บ้านของ
ต าบลเมืองเกษตร   
(อสม.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 105,000.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ตลอดจน
เวชภัณฑ์ทางการ
แพทย์เพยีงพอในการ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น
อย่างกะทันหันได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

ประชาชนในต าบล
เมืองเกษตร 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้มี
กิจกรรมและมี
ความสามัคคี 

ประชาชนในต าบล
เมืองเกษตร 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน 

7  หมู่บ้าน 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเพ่ือคัด
แยกขยะในชุมชน 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ในการคัดแยกขยะ
ภายในบ้านของตน 

ประชาชนในต าบล
เมืองเกษตร 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

65,000.00 เพื่อเป็นการบูรณาการ
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพใหแ้ก่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
เมืองเกษตร 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา อบต.
เมืองเกษตร เกมส์  
ต้านยาเสพติด 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

150,000.00 เพื่อให้ประชาชน  และ
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งและสร้าง
ความสมัครสมาน
สามัคคีให้เกิดขึ้น  

ประชาชนทั้ง 7 
หมู่บ้าน  

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้านเพื่อส่งเสรมิให้
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

2,500.00 เพื่อให้ประชาชน  และ
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งและสร้าง
ความสมัครสมาน
สามัคคีให้เกิดขึ้น  

ประชาชนทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการเงินอุดหนุนการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง
ที ่ 43 (2557) และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติครั้งที่  33 
(2558)  

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อให้การสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติและกีฬาคน
พิการแห่งชาติเพื่อให้
เกิดความสามัคคี 

สนับสนุน
โครงการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

18 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์  วันท้องถิ่นไทย 
ต้านภัยยาเสพติด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพ่ือให้การ
สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

พนักงานส่วน
ต าบล สมาชิก 
อบต. พนักงาน
จ้าง 

19 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,708,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ  
ซึ่งมีคุณสมบัตติาม
เกณฑ์ก าหนด 

ผู้สูงอายุ 590 
คน 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ  

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

566,400.00 เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการ ที่มี
คุณสมบัติตาม
เกณฑ์ก าหนด 

63 คน 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ซึ่งมี
คุณสมบัติตาม
เกณฑ์ก าหนด 

2 คน 

22 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ อบต. 
เมืองเกษตร ร่วมใจ 
ต้านภัยหนาว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

100,000.00 เพ่ือบรรเทา
ทุกข์ประชาชน
ที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 

ประชาชนใน
ต าบลเมือง
เกษตร  

23 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนหรือ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาต ิ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

50,000.00 เพ่ือบรรเทา
ทุกข์ประชาชน
ที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 

7 หมู่บ้าน 

24 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาเพื่อมีรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียน
ประจ าปี 2558   ภายใต้
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีงานท าในช่วงปิด
ภาคเรยีน  และมี
รายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว 

50  คน 

25 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการค่ายพัฒนา
ครอบครัวไทยห่างไกล
ยาเสพตดิต าบล     
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ต าบลเมืองเกษตร
ได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐ  และท าให้
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ประชาชนใน
ต าบลเมือง
เกษตร 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ ภูมิ
ปัญญาและศักยภาพ
ของเยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและครอบครัว 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส  และ
ยากจน  ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ในการ
ถ่ายถอดความรู้ให้สังคม 
ชุมชน  
มีอาชีพและรายได้เป็น
ของตนเอง 

ประชาชนในต าบล
เมืองเกษตร 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การป้องกันภัย
ประจ าศูนย ์    อปพร.
และค่าวสัดุเครื่อง
ดับเพลิงน้ ายาเคม ี

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อให้ศูนย์ อปพร. มี
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้ครบเพื่อ
อ านวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานและ
อุปกรณ์ดับเพลิง 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยบนท้อง
ถนน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

2,000.00 เพื่อให้ศูนย ์อปพร. มี
งบประมาณเพื่อจัดซ้ือ
จัดหาวัสดุในการด าเนิน
กิจการภายใต้การ
ควบคุมบังคับบัญชา
ของผู้อ านวยการศูนย ์
อปพร. อบต.เมือง
เกษตร  ในด้านธุรการ
ของศูนย์  และการ
ช่วยเหลือแก่ทาง
ราชการ   

ประชาชนในต าบล
เมืองเกษตร 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อให้มีงบประมาณใน
การฝึกซ้อมแผนสา
ธารณภัยตา่ง ๆ  ที่อาจ
เกิดขึ้นและให้ประชาชน
มีความปลอดภยัหาก
เกิดเหตุขึ้นจริง 

 อปพร. 50  
คน 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารีใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 
5 รอบ 2 เมษายน 
2558) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 - เพื่อดูแลโดย
สภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
- เพื่อรักษาไว้ซ่ึงความ
สมดุลของธรรมชาติ
และสร้างความร่มร่ืน
ให้แก่ต าบล 

ปลูก ซ่อมแซม
ป่าไม้ ต้นไม้ 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการโคราชเมือง
สะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000.00 เพ่ือรักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง  

7 หมู่บ้าน 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการกิจกรรม 5  เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 เพื่อรักษาความ
สะอาด และความ
เป็นระเบียบของ
อาคารส านักงาน
และบรเิวณรอบ ๆ 
อาคารส านักงาน 

อาคารส านักงาน 
บริเวณรอบ ๆ 
อาคารส านักงาน 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพลังชุมชน
ลดภาวะโลกร้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพื่อเผยแพรค่วามรู้
และสร้างความ
ตื่นตัวในการร่วมมือ
กันเพ่ือรับมือและลด
ภาวะโลกร้อน 

ประชาชนในต าบล
เมืองเกษตร 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรังวัดที่
สาธารณะ (นสล.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพ่ือให้มีหลักฐาน
แสดงที่หลวงที่
ชัดเจน 

ภายในต าบล
เมืองเกษตร 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง 
บ่อพักน้ าท้ิง  

เงินสะสม 48,000.00 -เพื่อก าจัดขยะให้ถูก
สุขลักษณะ 
-ลดปัญหาด้าน
มลพษิสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 10 บ่อ 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการ
อินเตอร์เน็ตต าบล
เพ่ือบริการ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

40,000.00 -  เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และ
สะดวกสบายด้าน
การข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประชาชนในเขต 
อบต. ทั้ง  7 
หมู่บ้าน 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

15,480.00 -เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร
ประสานงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  ให้
สะดวกยิ่งข้ึนเพื่อ
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

ประชาชนในเขต 
อบต. ทั้ง  7 
หมู่บ้าน 



-10- 

 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินซอยป่าช้า  
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า  4  จุด (ม.1)(6 
ท่อน ขนาด 40  นิ้ว) 

เงินสะสม 98,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาด 800 x 
4 x 1.00 
เมตร           

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการปรับเกลี่ย
แต่งคันคลองบ้าน   
คูเมือง หมู่ที่ 2  

เงินสะสม 98,500.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม อย่างสะดวก  
และปลอดภัย 

ระยะทาง 
5,000x4x0.1
5  เมตร 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการถนน
คอนกรีตซอยเสริมสุข 
(ม.5)   

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

232,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม  อย่าง
สะดวก  และปลอดภัย 

ระยะทาง 
500x4x0.50 
เมตร 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกบ้าน
โนนเกษตร (ม.5) 

เงินสะสม 98,500.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม  อย่าง
สะดวก  และปลอดภัย 

ระยะทางรวม
300x4x0.10 
เมตร 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านเมืองทอง 
(ม.6) 

เงินสะสม 99,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม  อย่าง
สะดวก  และปลอดภัย 

ระยะทาง
600x4x0.10 
เมตร 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.      
หนองโบสถ์-ป่าลวก  
(ม.7) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ,เงิน
สะสม 

686,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีเส้นทางการ
คมนาคมและมี
เส้นทางล าเลียง
ผลผลติการเกษตรที่
สะดวกสบาย 

ระยะทาง  
4000x4x0.15   
เมตร 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตรอบหมู่บ้าน 
หนองไผ่ซอยศาลา
ประชาคม (ม.1)  

เงินสะสม 99,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม  อย่าง
สะดวก  และปลอดภัย 

ระยะทาง 500 
x 3 x 0.15  
เมตร 

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการถนนดิน 
ซอยสามพ่ีน้องบ้าน
คูเมือง  (ม.2) 

เงินสะสม 99,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคม  อย่าง
สะดวก  และปลอดภัย 

ระยะทาง 
1,200 
x4x0.15 เมตร 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

46 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินซอยยาย
เปลื้อง (ม.3) 

เงินสะสม 98,500.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคม  และ
อ านวยความสะดวก
อื่น ๆ 

ระยะทาง 
600x5x1.00 
เมตร 

47 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(ขยายหูช้าง)
สายหนา้วัดตะโก 
บ้านตะโก (ม.3) 

เงินสะสม 94,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาด 170 ตร.ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 170 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ย 

48 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยไก่ชน 
บ้านเมืองทอง    
(ม.6) 

เงินสะสม 98,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคม  อย่าง
สะดวก  และ
ปลอดภัย 

ระยะทาง  
59x3x0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
177  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางลูกรังทั้งสองข้าง 

49 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการเกรด
ปรับเกลี่ยถนน 
อบต. เมืองเกษตร 

เงินสะสม 99,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคม  อย่าง
สะดวก  และ
ปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ย
ถนนภายในต าบล
เมืองเกษตร 

50 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและ
สาธารณปูโภคของ 
อบต.เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

700,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
สิ่งก่อสร้างด้าน
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ และ
สะดวกสบายขึ้น 

7 หมู่บ้าน 

51 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการปรับแต่ง
คันคลองบ้านโนน
เกษตร(ม.5) 

เงินสะสม 98,500.00 เพ่ือปรับปรุงคัน
คลองให้สามารถ
ใช้สัญจรไป-มาได้  

ปรับเกลี่ย1,300x3.5
เมตร งานดินตัด
1,200x3.5x 0.40 
เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ตัดไม่น้อยกว่า 1,680 
ลบ.ม. งานดินถม 
100x3.5x0.80 เมตร 
หรือมีปริมาตรงานดิน
ถมไม่น้อยกวา่ 280 
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและ
สาธารณปูโภค 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตและวาง
ท่อระบายน้ า บ้าน
คูเมือง (ม.2) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

430,000.00 เพ่ือการระบาย
น้ าให้ไหลสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ระยะทาง 150 
เมตร 

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและ
สาธารณปูโภค 

โครงการก่อสร้าง
หอถังเกบ็
น้ าประปาบา้น 
โนนต าหนัก  (ม.4) 

เงินสะสม 480,000.00 เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

จ านวน  4  ถัง  
ถังละ 2000 
ลิตร 

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและ
สาธารณปูโภค 

โครงการขุดลอก
เหมืองส่งน้ าบา้น
ตะโก  (ม.3) 

เงินสะสม 99,500.00 - เพื่อให้มีแหล่งน้ า
สาธารณะสามารถ
เก็บกักน้ าไว้ใชไ้ด้
ตลอดทั้งป ี

ระยะทาง 
800x300x 
7.50 เมตร 

55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและ
สาธารณปูโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
โนนวดัหนองไผ ่ 
เมืองทอง  (ม.6) 

เงินสะสม 98,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคม  อย่าง
สะดวก  และ
ปลอดภัย 

ระยะทาง 
2,000x4x0.1 
เมตร 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและ
สาธารณปูโภค 

โครงการขยายเขต
ประปาจากสระ
ประปา  - บ้าน
ผู้ใหญ่สมพงษ ์     
ยูงรัมย์ (ม.4) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

96,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป ี

ระยะทาง 500 
เมตร 

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและ
สาธารณปูโภค 

โครงการยกระดับ
ถนนดินพร้อม
ลูกรัง ซ.ประชา
พัฒนา (เปลื้อง)  
(ม.3) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

96,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีเส้นทางการ
คมนาคมและมี
เส้นทางล าเลียง
ผลผลิตการเกษตรที่
สะดวก สบาย 

ระยะทาง      
70x4x0.15   
เมตร 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานและ
สาธารณปูโภค 

โครงการ คสล. 
จากศาลตาปู่ (ม.2) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

169,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม   
อย่างสะดวก  
และปลอดภัย 

ระยะทาง 
650x4x0.15 
เมตร 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

60,000.00 1.  เพื่อจัดกิจกรรมในวัน
เด็กแห่งชาติ 
2. เพื่อให้เด็กได้แสดงอก
ในความสามารถ เช่น การ
ร า, เต้น, ร้องเพลง  การ
ตอบปัญหาฯลฯ 
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ฯ ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินพร้อมทั้ง
ความรู้ 
4.  เพื่อตอบสนองและจัด
งานวันเด็กตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสฉลองงานวัน
เด็กแห่งชาติปีละ  
1  ครั้ง เด็กและ
เยาวชนในต าบล
เมืองเกษตร จ านวน  
200  คน 

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,305,600.00 เพื่อสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
นักเรียนท่ีขาด
แคลนหรือ 
ทุพโภชนาการ ได้
รับประทานอาหาร
อย่างทั่วถึง   

สนับสนุนให้
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
ท้ัง  4  แห่ง   
ศพด.  1  แห่ง 

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

637,920.00 - เพื่อให้นักเรียน
ใน เขต อบต. ได้
รับประทานอาหาร
เสรมินมและมี
ร่างกายแข็งแรง 

สนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน 
โรงเรียนทั้ง  4  แห่ง   
ศพด.  1  แห่ง 

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการมอบ
วุฒิบัตรเด็กท่ีจบ
การศึกษา ของ 
ศพด. อบต.     
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 1. เพื่อให้นักเรียนรัก
การศึกษา 
2.  เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
และความภาคภูมิใจให้แก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผล
การจัดการศึกษาของ 
ศพด. 
4. เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ดีระหว่าง ศพด.กับชุมชน 

1. จัดพิธีมอบ
วุฒิบัตรให้แก่
นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษา จาก 
ศพด. อบต.   
เมืองเกษตร 

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี
ของเด็กนักเรียน 
ศพด. อบต.เมือง
เกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 -  เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนมี
ประสบการณ์
ตามพัฒนาการ
ของเด็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา ศพด.
สัมพันธ์ ของ ศพด. 
อบต.เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 - เด็กได้มีโอกาส
ได้ออกก าลัง
กายและได้รับ
ความสนุกสนาน 

เด็กนักเรียนของ 
ศพด.ทุกคน 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการปฐมนิเทศ
และปัจฉิมนิเทศและ
ประชุมผูป้กครอง
นักเรียน ศพด.อบต.
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ของ 
ศพด. อบต.   
เมืองเกษตร 

จ านวน  2 
ครั้ง / ปี 

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และการศึกษา
ตามอัธยาศัยภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 - เพื่อฝึกพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นท่ีเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนในเขต 
อบต.เมืองเกษตร
จ านวน   

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนเพื่อการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเกษตร  
ทั้ง  4  แห่ง 

โรงเรียนในเขต 
อบต.เมืองเกษตร  
ทั้ง  4  แห่ง 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาต ิ

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00  เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน ได้ร าลึก
ถึงบุญคุณของแม ่

เด็กนักเรียนใน
ต าบลเมือง
เกษตร 

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า อ่างลา้งหนา้
แปรงพันเพิ่มเติม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 - เพื่อให้มีเด็กมี
ห้องน้ าใช้อย่าง
พอเพียง และถูก
สุขลักษณะ 

ห้องน้ าจ านวน  
4  ห้อง และ
อ่างล้างหน้า 

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการปรับปรุงบริเวณ
เสาธง และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณด้านหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 - เพื่อปรับภูมิทัศน์
ให้ดูสวยงาม 
รักษา
สภาพแวดล้อม  
ให้น่าเรียน  น่าอยู่ 

ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก อบต.
เมืองเกษตร 

71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน/ส านักงาน/ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

30,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ 
ของบ้านเมือง 

ประชาชนในเขต 
อบต. ทั้ง  7 
หมู่บ้าน 

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการการปรับปรุง/
จัดท าและดูแลเว็ปไซต ์
อบต.เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 -เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ  
ของ อบต. อย่าง
ครอบคลมุ  และ
ทั่วถึงกัน 

สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ประเภทต่าง ๆ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการติดตั้งชุด  
ลูกข่ายกระจายเสียง 
ไร้สาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ  
ของ อบต. อย่าง
ครอบคลมุ  และ
ทั่วถึงกัน 

ประชาชนทั้ง  7  
หมู่บ้าน 

74 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก อบต.     
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,800,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี
อาคารเรีย่นที่มี
มาตรฐาน น่าเรียน  
น่าอยู่  และ
ปลอดภัย 

จ านวน  1  หลัง 

75 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา  
ประเพณ ี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม/วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วัน
มาฆบูชา   วันวิสาขบูชา  
และวันพระ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

20,000.00 -เพื่อสนับสนุน
พระพุทธศาสนาอัน
เป็นศาสนาประจ าชาติ
ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมือง
ของไทยสืบไป 

ประชาชนทั้ง  7  
หมู่บ้าน 

76 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา  
ประเพณ ี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต ์สืบ
สานวัฒนธรรมไทย  รด
น้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ินซึ่งเคยปฏิบัติ
สืบต่อกันมา 

ประชาชนทั้ง 7  
หมู่บ้าน 

77 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา  
ประเพณ ี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังานรัฐพิธ ี 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5  ธันวา มหาราช    
(วันพ่อแห่งชาติ)  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงพลังถึงความรัก
ชาติและความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จ านวน  1  ครั้ง 

78 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา  
ประเพณ ี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนการจัดงาน
บวงสรวงท่าน 
ท้าวสุรนารีอ าเภอ 
ขามสะแกแสง ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2558  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

จ านวน  1  ครั้ง 

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา  
ประเพณ ี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการ
เข้าร่วมร าโทนในงาน
บวงสรวงท่านท้าว 
สุรนารี  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

35,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

ประชาชนทั้ง  7  
หมู่บ้าน 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการ อบต.
เมืองเกษตร
เคลื่อนที่ แบบ
บูรณาการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

35,480.00 - ประชาชนภายในเขต 
อบต. ให้ความสนใจใน
การติดตามข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวและ
การด าเนินงานต่าง ๆ  

ประชาชนในเขต 
อบต. ทั้ง  7 
หมู่บ้าน 

81 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชาคม
และประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดท า
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์และการ
จัดท างบประมาณ 
2. เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อม
บรรจุในงบประมาณประจ าปีและ
น าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณ 

-แผนพัฒนาสามปี 
จ านวน  50  เล่ม -
แผนด าเนินการ   50  
เล่ม   

82 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

90,000.00 -เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

-เพ่ือให้
ประชาชนได ้
มีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง 

83 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการประเมิน
ทัศนคติและความ
คิดเห็นของประชาชน
ต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 1.เพื่อส ารวจความรู้สึกนึก
คิดของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานของ อบต. 
2.เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมือง
เกษตรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ยิ่งขึ้น 

ได้รับข้อมูลจาก
การรับทราบความ
คิดเห็นของ
ประชาชนที่เป็น
ประโยชน์ในการ
ด าเนินการพัฒนา
ในอนาคต 

84 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สิน
และ แผนที่ภาษี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

100,000.00 - เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง  มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประชาชนใน
ต าบลเมือง
เกษตร 

85 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

1,222,000.00 1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานของ อบต.เมืองเกษตร 
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

1.  จัดซื้อและปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้มีประสิทธิภาพ 2. 
ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร
สถานท่ี 3. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 4. 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน
บ้านงานครัว 5.ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการประชาชนฯลฯ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

86 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการก่อสร้าง
อาคารงานป้องกัน
และบรรเทา-     
สาธารณภัย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 650,000.00 เพื่อให้มีอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในการพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จ านวน  1  หลัง 

87 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดหา
รถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 787,000.00 เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน  1  คัน  ขนาด 1  
ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
ขับเคลื่อน  2  ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 

88 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร
ด้านต่าง ๆ   

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

258,000.00 -เพื่อให้พนักงานมีความ
เข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งมากยิ่งขึ้นและ
ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง
ในการท างาน 

บุคลากรในสังกัด
อบต.เมืองเกษตร 

89 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
ประโยชนส์ุขของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

120,000.00 เพื่อปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร  
 
ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่  
มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและน้อม
น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต  และการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น /     
ส.อบต./ จนท.
ท้องถิ่น / หน.ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

90 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
รวมข่าวการจดัซื้อ
จัดจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

20,000.00 - เพ่ือให้พนักงาน
ได้ใช้ห้องข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างอ าเภอใน
การจัดซื้อจัดงาน 

- ให้การ
สนับสนุน อบต.
ขามสะแกแสง 

91 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารราชการ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่/
ให้บริการ
ประชาชนนอก
เวลาราชการ  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

5,000.00 - เพื่อเป็นการ
ให้บริการประชาชน
ในเชิงรุก และ
อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนต าบล
เมืองเกษตร 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

92 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดงานวันพริก
และของดีอ าเภอขาม
สะแกแสง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
การส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้าใน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 80  ของ
จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

93 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
พริกและของดีอ าเภอ
ขามสะแกแสง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

230,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
การส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้าใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนทั้ง  7  
หมู่บ้าน 
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ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  66  โครงการ  เป็นเงิน  15,746,815.12  
บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  66  โครงการ   เป็นเงิน  15,502,780.14  บาท  สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 230,835.00 3 230,835.00 
2.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 15 5,750,066.00 15 5,509,711.00 
3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 59,950.00 3 59,950.00 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

22 3,520,183.64 22 3,520,095.66 

5.การพัฒนาด้านการศึกษา 9 3,570,024.88 9 3,570,024.88 
6.การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 40,305.00 3 40,305.00 

7.การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 

9 2,332,450.60 9 2,328,858.60 

8.การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  2 243,000.00 2 243,000.00 
รวม 66 15,746,815.12 66 15,502,780.14 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา  มีดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา
อาชีพของ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

206,300.00 99,200.00 99/2558 02/09/2558 99,200.00 3 

      12,500.00 97/2558 01/09/2558 12,500.00 2 
      3,000.00 90/2558 01/09/2558 3,000.00 2 
      500.00 98/2558 01/09/2558 500.00 2 
      3,600.00 ค่าตอบแทน

วิทยากร 
03/09/2558 3,600.00 1 

      10,000.00 102/2558 03/09/2558 10,000.00 1 
      2,500.00 103/2558 03/09/2558 2,500.00 1 
      10,000.00 104/2558 03/09/2558 10,000.00 1 
      2,500.00 105/2558 03/09/2558 2,500.00 1 
      10,000.00 106/2558 03/09/2558 10,000.00 1 
      30,000.00 107/2558 03/09/2558 30,000.00 2 
      2,500.00 108/2558 03/09/2558 2,500.00 1 
      10,000.00 109/2558 03/09/2558 10,000.00 2 
      10,000.00 110/2558 03/09/2558 10,000.00 2 
2.โครงการ
ส่งเสริมกลุม่
ดอกไม้จันทน์
ต าบลเมือง
เกษตร 

  15,000.00 3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

28/08/2558 3,600.00 1 

      3,345.00 89/2558 25/08/2558 3,345.00 3 
      5,000.00 101/2558 25/08/2558 5,000.00 3 
3.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 2,400.00 310/58 24/07/2558 2,400.00 1 

      6,250.00 85/2558 21/07/2558 6,250.00 3 
      3,580.00 75/2558 21/07/2558 3,580.00 3 
      360.00 83/2558 17/07/2558 360.00 3 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

4.โครงการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

95,000.00 6,000.00 6/2558 24/10/2557 6,000.00 5 

      33,705.00 59/2558 19/05/2558 33,705.00 7 
      36,000.00 60/2558 19/05/2558 36,000.00 7 
      9,800.00 65/58 11/06/2558 9,800.00 22 
      8,000.00 72/2558 17/06/2558 8,000.00 16 
      1,490.00 99/2558 10/09/2558 1,490.00 3 
5.โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

30,000.00 9,400.00 12/58 25/12/2557 9,400.00 30 

6.โครงการ
อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานประจ า
หมู่บ้านของ
ต าบลเมือง
เกษตร (อสม.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,000.00 73,500.00 อุดหนุน อสม. 01/10/2557 73,500.00 365 

      26,250.00 อุดหนุน อสม. 03/05/2558 26,250.00 88 
     24/10/2557  5 
     19/05/2558  7 
     19/05/2558  7 
     11/06/2558  22 
     17/06/2558  16 
     10/09/2558  3 

     25/12/2557  30 
     01/10/2557  365 
     03/05/2558  88 
7.โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬา อบต.
เมืองเกษตร  
เกมส ์ ต้านยา
เสพติด 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

150,000.00 38,965.00 27/2558 19/01/2558 38,965.00 5 

      3,500.00 ค่าป้าย 19/01/2558 3,500.00 3 
      13,500.00 36/2558 03/02/2558 13,500.00 9 
      2,500.00 30/2558 19/01/2558 2,500.00 3 
      72,700.00 ส่งใช้เงินยืม 04/02/2558 72,700.00 8 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

8.โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 3,600.00 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

22/09/2558 3,600.00 1 

      5,500.00 126/2558 22/09/2558 5,500.00 1 
      1,375.00 127/2558 22/09/2558 1,375.00 1 
      5,500.00 128/2558 22/09/2558 5,500.00 1 
      1,375.00 129/2558 22/09/2558 1,375.00 1 
      5,500.00 130/2558 22/09/2558 5,500.00 1 
      16,500.00 131/2558 22/09/2558 16,500.00 1 
      1,375.00 132/2558 22/09/2558 1,375.00 1 
      5,500.00 133/2558 22/09/2558 5,500.00 1 
      5,500.00 134/2558 22/09/2558 5,500.00 1 
      3,000.00 106/2558 18/09/2558 3,000.00 3 
      500.00 120/2558 18/09/2558 500.00 3 
      6,875.00 121/2558 21/09/2558 6,875.00 1 
   60,000.00 123/2558 21/09/2558 60,000.00 3 
9.โครงการเงิน
อุดหนุนการ
แข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที ่ 
43 (2557) 
และการ
แข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ
ครั้งท่ี  33 
(2558)  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 58/58 08/01/2558 50,000.00 30 

10.โครงการ
ส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
สัมพันธ์  วัน
ท้องถิ่นไทย 
ต้านภัยยาเสพ
ติด  ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 8,520.00 39/2558 03/03/2558 8,520.00 3 

      850.00 44/2558 03/03/2558 850.00 3 
      6,750.00 40/2558 03/03/2558 6,750.00 3 
      3,550.00 41/2558 09/03/2558 3,550.00 9 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

11.โครงการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ   

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,708,000.00 4,466,700.00 ผู้สูงอาย ุ 01/10/2557 4,466,700.00 365 

12.โครงการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้
พิการ  

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

566,400.00 560,800.00 ผู้พิการ 01/10/2557 560,800.00 365 

13.โครงการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 12,000.00 ผู้ป่วยเอดส ์ 01/10/2557 12,000.00 365 

14.โครงการ 
อบต.เมือง
เกษตรร่วมใจ
ต้านภัยหนาว 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

100,000.00 99,800.00 28/2558 27/01/2558 99,800.00 15 

15.โครงการ
สนับสนุนหรือ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั
ธรรมชาต ิ

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

50,000.00 6,000.00 นางละเอียด  จันทรวิวัฒน ์ 29/07/2558 6,000.00 1 

      1,300.00 นายยงค์  หวังค้ ากลาง 29/07/2558 1,300.00 1 
      7,000.00 นางศรีไพร  อยู่โคกสงู 29/07/2558 7,000.00 1 
      900.00 นางสมเหมือน  ปุ่น

สันเทียะ 29/07/2558 900.00 1 
      750.00 นายบุญเลิศ  เสงี่ยมกลาง 29/07/2558 750.00 1 
      900.00 นายสมปอง  หมื่นบ ารุง 29/07/2558 900.00 1 
      900.00 นายส าเรจ็  ปรางค์โบราณ

นอก 29/07/2558 900.00 1 
      700.00 นายวน  ปลั่งกลาง 29/07/2558 700.00 1 
16.โครงการ
จ้างนักเรียน
นักศึกษาเพื่อมี
รายได้ระหว่าง
ปิดภาคเรียน
ประจ าป ี
2558   ภายใต้
การแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิง
บูรณาการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 17,000.00 โครงการจ้าง
เด็กนักเรยีน 
นักศึกษา เพื่อ
มีรายได้ฯ 

07/04/2558 17,000.00 5 

      10,000.00 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อมี
รายได้ฯ 

17/04/2558 10,000.00 5 

      360.00 52/2558 27/03/2558 360.00 3 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

17.โครงการ
ค่ายพัฒนา
ครอบครัวไทย
ห่างไกลยา
เสพติดต าบล
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 36,400.00 71/2558 16/06/2558 36,400.00 3 

18.โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัตภิัยบน
ท้องถนน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

2,000.00 1,116.00 21/2558 26/12/2557 1,116.00 3 

      360.00 24/2558 26/12/2557 360.00 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
19.โครงการ
ปลูกต้นไม้เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารีในโอกาส
ฉลอง
พระชนมาย ุ5 
รอบ 2 เมษายน 
2558) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 1,780.00 65/2558 11/05/2558 1,780.00 2 

      7,500.00 66/2558 11/05/2558 7,500.00 2 
      720.00 67/2558 11/05/2558 720.00 1 
20.โครงการ
รังวัดที่
สาธารณะ 
(นสล.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 3,450.00 รังวัดสอบเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ป่าช้าบา้นหนอง
โบสถ ์

13/10/2557 3,450.00 30 

21.โครงการ
ก่อสร้างบ่อพัก
น้ าท้ิง  

เงินสะสม 48,000.00 46,500.00 84/58 17/07/2558 46,500.00 365 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
22.โครงการ
อินเตอร์เน็ต
ต าบลเพื่อบริการ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

40,000.00 35,417.64 บ.ทีโอที 01/10/2557 35,417.64 15 

23.โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ซอยป่าช้า  
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  4  
จุด (ม.1)(6 
ท่อน  ขนาด  
40  นิ้ว) 

เงินสะสม 98,000.00 95,000.00 48/2558 17/03/2558 95,000.00 3 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

24.โครงการ
ปรับเกลี่ยแต่ง
คันคลองบ้าน  
คูเมือง หมู่ท่ี 2  

เงินสะสม 98,500.00 95,500.00 29/2558 14/01/2558 95,500.00 15 

25.โครงการ
ถนนคอนกรีต 
ซอยเสริมสุข 
(ม.5)   

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

232,000.00 128,000.00 3/2558 04/02/2558 128,000.00 60 

26.โครงการ
ซ่อมแซมถนน
หินคลุกบ้าน
โนนเกษตร 
(ม.5) 

เงินสะสม 98,500.00 95,500.00 25/2558 26/12/2557 95,500.00 15 

27.โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้านเมือง
ทอง (ม.6) 

เงินสะสม 99,000.00 95,000.00 55/2558 01/04/2558 95,000.00 15 

28.โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หนอง
โบสถ-์ป่าลวก  
(ม.7) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ,เงิน
สะสม 

686,000.00 95,000.00 64/2558 11/05/2558 95,000.00 29 

      215,000.00 8/2558 24/07/2558 215,000.00 30 
      205,000.00 4/2558 04/02/2558 205,000.00 60 
29.โครงการ
ก่อสร้าง
คอนกรีตรอบ
หมู่บ้าน หนอง
ไผ่ซอยศาลา
ประชาคม (ม.1)  

เงินสะสม 99,000.00 96,000.00 70/2558 26/05/2558 96,000.00 30 

30.โครงการ
ถนนดิน ซอย
สามพี่น้อง
บ้านคูเมือง  
(ม.2) 

เงินสะสม 99,000.00 96,000.00 33/2558 29/01/2558 96,000.00 15 

31.โครงการ
ก่อสร้างถนน
ดินซอยยาย
เปลื้อง (ม.3) 

เงินสะสม 98,500.00 95,500.00 28/2558 09/01/2558 95,500.00 15 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

32.โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(ขยายหู
ช้าง)สายหน้า
วัดตะโก บ้าน
ตะโก (ม.3) 

เงินสะสม 94,000.00 91,000.00 37/2558 03/02/2558 91,000.00 30 

33.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอย       
ไก่ชน บ้านเมือง
ทอง (ม.6) 

เงินสะสม 98,000.00 95,000.00 69/2558 21/05/2558 95,000.00 30 

34.โครงการ
เกรดปรับ
เกลี่ยถนน 
อบต.      
เมืองเกษตร 

เงินสะสม 99,000.00 96,000.00 61/2558 01/05/2558 96,000.00 15 

35.โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภท
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค
ของ อบต.     
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

700,000.00 95,500.00 32/2558 20/01/2558 95,500.00 15 

      2,000.00 27/2558 09/01/2558 2,000.00 3 
      96,800.00 38/2557 10/02/2558 96,800.00 15 
      95,500.00 59/2558 22/04/2558 95,500.00 15 
      91,000.00 60/2558 27/04/2558 91,000.00 15 
      96,500.00 87/2558 04/08/2558 96,500.00 15 
      40,000.00 92/2558 21/08/2558 40,000.00 15 
      24,500.00 94/2558 24/08/2558 24,500.00 15 
   21,466.00 117/2558 16/09/2558 21,466.00 3 
36.โครงการ
ปรับแต่งคัน
คลองบ้าน     
โนนเกษตร(ม.5) 

เงินสะสม 98,500.00 95,500.00 22/2558 22/12/2557 95,500.00 15 

37.โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คอนกรีตและ
วางท่อระบายน้ า 
บ้านคูเมือง    
(ม.2) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

430,000.00 314,000.00 2/2558 04/02/2558 314,000.00 90 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

38.โครงการ
ก่อสร้างหอถัง
เก็บน้ าประปา
บ้านโนนต าหนกั  
(ม.4) 

เงินสะสม 480,000.00 366,000.00 5/2558 18/03/2558 366,000.00 90 

39.โครงการขุด
ลอกเหมืองส่งน้ า
บ้านตะโก  (ม.
3) 

เงินสะสม 99,500.00 96,500.00 50/2558 23/03/2558 96,500.00 15 

40.โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายโนนวัด
หนองไผ่  เมือง
ทอง      (ม.6) 

เงินสะสม 98,000.00 95,000.00 51/2558 27/03/2558 95,000.00 15 

41.โครงการ
ขยายเขตประปา
จากสระประปา  
- บ้านผู้ใหญ่
สมพงษ์       ยูง
รัมย์ (ม.4) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

96,000.00 96,000.00 95/2558 27/08/2558 96,000.00 15 

42.โครงการ
ยกระดับถนนดิน
พร้อมลูกรัง ซ.
ประชาพัฒนา 
(เปลื้อง)  (ม.3) 

  96,000.00 96,000.00 96/2558 01/09/2558 96,000.00 15 

43.โครงการ 
คสล. จากศาล 
ตาปู่    (ม.2) 

เงินอดุหนุน
เฉพาะกิจ 

169,000.00 169,000.00 7/2558 13/07/2558 169,000.00 30 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
44.โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,305,600.00 252,000.00 4/2558 18/12/2557 252,000.00 100 

      128,000.00 5/2558 18/12/2557 128,000.00 100 
      44,000.00 3/2558 18/12/2557 44,000.00 100 
      44,000.00 6/2558 18/12/2557 44,000.00 100 
      122,800.00 ศพด.อบต.เมืองเกษตร 01/10/2557 122,800.00 180 
      104,040.00 ศพด.อบต.เมืองเกษตร 01/06/2558 104,040.00 102 
      40,000.00 22/2558 18/06/2558 40,000.00 100 
      222,000.00 13/2558 18/06/2558 222,000.00 100 
      120,000.00 24/2558 18/06/2558 120,000.00 100 
   40,000.00 25/2558 18/06/2558 40,000.00 100 
45.โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

637,920.00 287,394.88 1/2558 03/11/2557 287,394.88 129 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

46.โครงการ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ของเด็ก
นักเรียน ศพด. 
อบต.เมือง
เกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1,500.00 ค่าบัตรเข้า 13/03/2558 1,500.00 1 

      5,000.00 46/2558 12/03/2558 5,000.00 1 
      2,250.00 47/2558 12/03/2558 2,250.00 1 
      360.00 45/2558 10/03/2558 360.00 3 
47.โครงการ
ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา 
ศพด.สัมพันธ์ 
ของ ศพด. อบต.
เมืองเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 5,000.00 42/2558 24/02/2558 5,000.00 3 

      1,000.00 41/2558 20/02/2558 1,000.00 7 
      2,800.00 34/2558 17/02/2558 2,800.00 9 
      230.00 40/2558 17/02/2558 230.00 3 
48.โครงการ
ปฐมนเิทศและ
ปัจฉิมนเิทศและ
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ศพด.
อบต.เมอืงเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 450.00 63/2558 08/05/2558 450.00 1 

49.โครงการ
อุดหนุน
โรงเรียนเพื่อ
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 20,000.00 18/2558 22/07/2558 20,000.00 70 

      15,000.00 19/58 22/07/2558 15,000.00 70 
      15,000.00 16/58 22/07/2558 15,000.00 70 
      20,000.00 17/58 22/07/2558 20,000.00 70 
50.โครงการ
จัดหา
หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น/
ส านักงาน/ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

30,000.00 29,200.00 1/2558 31/10/2557 29,200.00 365 

51.โครงการ
ติดตั้งชุดลูก
ข่ายกระจาย
เสียง ไร้สาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 249,000.00 4/2558 26/06/2558 249,000.00 60 

52.โครงการ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ของเด็ก
นักเรียน ศพด. 
อบต.เมือง
เกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 1,500.00 ค่าบัตรเข้า 13/03/2558 1,500.00 114 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

53.โครงการ
ส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ สืบ
สานวัฒนธรรม
ไทย  รดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 450.00 56/2558 07/04/2558 450.00 2 

54.โครงการจัด
งานรัฐพิธี  วัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5  
ธันวา มหาราช 
(วันพ่อแห่งชาติ)  
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2558  

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 10,000.00 ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

04/12/2557 10,000.00 1 

55.โครงการ
ส่งเสริมการเข้า
ร่วมร าโทนใน
งานบวงสรวง
ท่านท้าวสุรนาร ี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

35,000.00 6,350.00 58/2558 09/04/2558 6,350.00 3 

   23,505.00 45/2558 07/04/2558 23,505.00 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 
56.โครงการ 
อบต.เมือง
เกษตรเคลื่อนที่ 
แบบบูรณาการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให ้

35,480.00 600.00 นางศศิวิมล  กุดหินนอก 09/10/2557 600.00 1 

      6,000.00 4/2558 06/10/2557 6,000.00 3 
      2,000.00 4/2558 06/10/2557 2,000.00 3 
      660.00 5/2558 06/10/2557 660.00 3 
      2,000.00 39/2558 11/02/2558 2,000.00 1 
57.โครงการ
ประชาคมและ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่
ส่งเสริมการจัดท า
แผนชมุชนและ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 1,472.00 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 30/01/2558 1,472.00 3 

      360.00 35/2558 30/01/2558 360.00 3 
      1,900.00 62/2558 08/05/2558 1,900.00 4 
      2,925.00 86/2558 21/07/2558 2,925.00 3 
58.โครงการ
ประเมนิทัศนคติ
และความคดิเห็น
ของประชาชนตอ่
การด าเนนิงาน
ตามภารกิจของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 25,000.00 125/2558 21/09/2558 25,000.00 9 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

59.โครงการ
จัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินและ 
แผนที่ภาษ ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

100,000.00 13,700.00 ค่าลงทะเบียนอบรม 02/03/2558 13,700.00 1 

      13,700.00 ค่าลงทะเบียนอบรม 02/03/2558 13,700.00 1 
      13,700.00 ค่าลงทะเบียนอบรม 02/03/2558 13,700.00 1 
60.พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ประชาชน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมือง
เกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

1,222,000.00 7,278.00 ค่าไปรษณีย์ 14/10/2557 7,278.00 8 

      196.00 ค่าน้ าประปา 30/09/2557 196.00 16 
      6,000.00 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ครูผู้ดูแลเด็ก 
10/11/2557 6,000.00 300 

      2,000.00 ค่าน้ ามันรถกระเช้า 31/10/2557 2,000.00 31 
      12,000.00 ค่าน้ ามันรถยนต์ 01/04/2558 12,000.00 31 
      2,520.00 12/2558 03/11/2557 2,520.00 3 
      4,614.00 8/2558 03/11/2557 4,614.00 3 
      25,000.00 9/2558 21/10/2557 25,000.00 7 
      1,021.00 ค่าไฟฟ้า ศพด. 17/10/2557 1,021.00 16 
      10,303.68 ค่าไฟฟ้า อบต.และ

ป้อมยามฯ 
17/10/2557 10,303.68 15 

      14,101.00 ค่าวัสดุส านักงาน 11/11/2557 14,101.00 3 
      10,314.00 ค่าวัสดุส านักงาน 03/11/2557 10,314.00 3 
      1,730.75 ค่าไฟฟ้าประปาหนอง

โบสถ์ 
21/10/2557 1,730.75 8 

      2,395.00 วัสดุก่อสร้าง 14/11/2557 2,395.00 3 
      540.00 10/2558 21/10/2557 540.00 3 
      2,130.00 7/2558 24/10/2557 2,130.00 3 
      1,200.00 5/2558 13/10/2557 1,200.00 3 
      7,000.00 7/2558 15/10/2557 7,000.00 5 
      1,000.00 8/2558 20/10/2557 1,000.00 3 
      400.00 6/2558 06/10/2557 400.00 3 
      98,800.00 14/2558 04/11/2557 98,800.00 5 
      4,381.65 23/2558 24/12/2557 4,381.65 1 
      8,926.34 ค่าไฟฟ้า อบต.และ

ป้อมยามฯ 
17/12/2557 8,926.34 15 

      107.40 ค่าไฟฟ้า ศพด. 17/12/2557 107.40 15 
   184.08 ค่าไฟฟ้ากิจการ 

กระจ่ายเสียงแบบ 
ไร้สาย 

14/02/2558 184.08 19 

   1,918.95 ค่าไฟฟ้าประปา 
หนองโบสถ์ 

18/02/2558 1,918.95 9 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

   4,390.00 30/2558 02/02/2558 4,390.00 26 
   2,000.00 31/2558 02/02/2558 2,000.00 26 
   1,335.00 ค่าไปรษณีย์ 19/11/2557 1,335.00 85 
   10,771.81 ค่าไฟฟ้า อบต. และป้อมยาม

ฯ 17/03/2558 10,771.81 16 
   276.56 ค่าไฟฟ้า ศพด. 17/03/2558 276.56 16 
   2,185.27 ค่าไฟฟ้าประปาบ้านหนอง

โบสถ์ 21/03/2558 2,185.27 9 
   180.47 ค่าไฟฟ้ากิจการกระจ่ายเสียง

แบบไรส้าย อบต.เมืองเกษตร 17/03/2558 180.47 20 
   16,144.16 49/2558 20/03/2558 16,144.16 5 
   1,838.26 43/2558 02/03/2558 1,838.26 3 
   9,060.00 37/2558 02/03/2558 9,060.00 28 
   4,000.00 38/2558 02/03/2558 4,000.00 28 
   6,462.00 36/2558 02/03/2558 6,462.00 3 
   6,914.00 35/2558 02/03/2558 6,914.00 3 
   15,260.00 48/2558 17/04/2558 15,260.00 3 
   15,351.00 44/2558 07/04/2558 15,351.00 3 
   2,150.00 46/2558 07/04/2558 2,150.00 3 
   5,840.00 42/2558 01/04/2558 5,840.00 29 
   11,690.27 ค่าไฟฟ้า อบต. และป้อมยาม

ฯ 16/04/2558 11,690.27 16 
   585.33 ค่าไฟฟ้า ศพด 16/04/2558 585.33 16 
   176.90 ค่าไฟฟ้ากิจการกระจ่ายเสียง

แบบไรส้าย 16/04/2558 176.90 16 
   2,698.57 ค่าไฟฟ้าประปาบ้านหนอง

โบสถ์ 20/04/2558 2,698.57 8 
   19,500.00 47/2558 16/04/2558 19,500.00 5 
   1,829.00 ค่าไปรษณีย์ 28/05/2558 1,829.00 5 
   742.00 ค่าน้ าประปา ศพด 01/10/2557 742.00 212 
   1,500.00 49/2558 20/04/2558 1,500.00 3 
   14,948.06 ค่าไฟฟ้า อบต. และป้อมยาม

ฯ 17/05/2558 14,948.06 16 
   218.50 เบิกค่าไฟฟ้า ศพด 17/05/2558 218.50 16 
   179.56 ค่าไฟฟ้ากิจการกระจายเสียง

แบบไรส้าย อบต.เมืองเกษตร 17/05/2558 179.56 17 
   3,577.87 ค่าไฟฟ้าประปาบ้านหนอง

โบสถ์ 21/05/2558 3,577.87 10 
   2,000.00 51/2558 01/05/2558 2,000.00 30 
   5,000.00 50/2558 01/05/2558 5,000.00 30 
   6,000.00 62/2558 28/05/2558 6,000.00 1 
   19,788.84 ค่าไฟฟ้า อบต.  

และป้อมยามฯ 02/07/2558 19,788.84 1 
   183.02 ค่าไฟฟ้ากิจการกระจ่ายเสียง

แบบไรส้าย อบต.เมืองเกษตร 03/07/2558 183.02 1 
   3,454.56 ค่าไฟฟ้าประปาบ้าน 

หนองโบสถ์ 29/06/2558 3,454.56 3 
   4,000.00 63/2558 02/06/2558 4,000.00 27 
   2,000.00 64/2558 05/06/2558 2,000.00 25 
   4,656.00 52/2558 11/05/2558 4,656.00 139 
   6,000.00 3/2558 01/10/2557 6,000.00 365 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

   10,612.26 73/2558 18/06/2558 10,612.26 5 
   6,650.00 68/2558 01/07/2558 6,650.00 5 
   10,308.00 58/2558 18/05/2558 10,308.00 3 
   7,660.00 57/2558 18/05/2558 7,660.00 3 
   3,310.00 56/2558 18/05/2558 3,310.00 3 
   2,100.00 67/2558 24/06/2558 2,100.00 3 
   8,341.00 66/2558 24/06/2558 8,341.00 3 
   10,500.00 72/58 10/07/2558 10,500.00 3 
   8,925.00 73/58 14/07/2558 8,925.00 3 
   4,245.00 82/58 10/07/2558 4,245.00 5 
   987.00 ค่าไปรษณีย์ 17/07/2558 987.00 3 
   14,320.80 ไฟฟ้า อบต.,ป้อมยาม 16/06/2558 14,320.80 30 
   304.05 ไฟฟ้า ศพด. 16/06/2558 304.05 30 
   183.07 ไฟฟ้าเสียงไร้สาย 16/06/2558 183.07 30 
   3,108.37 ไฟฟ้าประปา ม.7 16/06/2558 3,108.37 30 
   4,290.00 70/58 01/07/2558 4,290.00 30 
   2,520.00 71/58 01/07/2558 2,520.00 30 
   3,340.00 74/2558 23/06/2558 3,340.00 5 
   17,480.00 81/2558 03/08/2558 17,480.00 3 
   8,000.00 78/2558 27/07/2558 8,000.00 3 
   5,000.00 77/2558 27/07/2558 5,000.00 3 
   23,500.00 76/2558 24/07/2558 23,500.00 5 
   22,050.00 82/2558 03/08/2558 22,050.00 5 
   12,430.08 ไฟฟ้า อบต. , ป้อมยาม 31/08/2558 12,430.08 1 
   580.73 ไฟฟ้าเสียงไร้สาย 31/08/2558 580.73 1 
   1,641.18 ไฟฟ้าประปา ม.7 31/08/2558 1,641.18 1 
   2,500.00 79/2558 03/08/2558 2,500.00 28 
   6,000.00 80/2558 03/08/2558 6,000.00 28 
   4,640.00 74/2558 20/07/2558 4,640.00 3 
   1,200.00 83/2558 03/08/2558 1,200.00 3 
   4,438.00 84/2558 06/08/2558 4,438.00 3 
   1,800.00 69/2558 01/07/2558 1,800.00 3 
   6,750.00 86/2558 07/08/2558 6,750.00 5 
   525.00 ค่าไปรษณีย ์ 08/09/2558 525.00 1 
   900.00 87/2558 14/08/2558 900.00 3 
   750.00 89/2558 07/08/2558 750.00 3 
   13,000.00 95/2558 04/09/2558 13,000.00 3 
   4,800.00 98/2558 07/09/2558 4,800.00 3 
   3,390.00 94/2558 01/09/2558 3,390.00 3 
   5,000.00 112/2558 04/09/2558 5,000.00 3 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

      5,900.00 97/2558 07/09/2558 5,900.00 3 
      10,100.00 111/2558 03/09/2558 10,100.00 5 
      12,840.00 96/2558 07/09/2558 12,840.00 3 
      3,350.00 101/2558 11/09/2558 3,350.00 3 
      2,000.00 91/2558 17/09/2558 2,000.00 1 
      1,386.50 90/2558 11/08/2558 1,386.50 3 
      2,027.00 103/2558 14/09/2558 2,027.00 3 
      3,920.00 136/2558 25/09/2558 3,920.00 5 
      4,596.72 124/2558 21/09/2558 4,596.72 1 
      14,770.06 ไฟฟ้า อบต.,ป้อมยาม 29/09/2558 14,770.06 1 
      39,000.00 102/2558 11/09/2558 39,000.00 5 
      411.36 ไฟฟ้าไรส้าย 29/09/2558 411.36 1 
      1,850.84 ไฟฟ้าประปาหนองโบสถ์ 29/09/2558 1,850.84 1 
      3,200.00 91/2558 01/09/2558 3,200.00 29 
      6,300.00 92/2558 01/09/2558 6,300.00 29 
      2,600.00 137/2558 25/09/2558 2,600.00 3 
      22,000.00 100/2558 11/09/2558 22,000.00 3 
      34,900.00 107/2558 25/09/2558 34,900.00 3 
61.โครงการ
จัดหารถยนต์
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

787,000.00 787,000.00 5/2558 26/06/2558 787,000.00 60 

62.โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างานของ
บุคลากรด้าน
ต่าง ๆ   

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

258,000.00 16,000.00 ค่าลงทะเบียนอบรม 20/11/2557 16,000.00 2 

      2,400.00 ค่างลงทะเบียนอบรม 22/10/2557 2,400.00 348 
      32,300.00 ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร

นักบรหิารงานทั่วไป 16/02/2558 32,300.00 25 
      2,776.00 ค่าเดินทางไปราชการ 05/04/2558 2,776.00 4 
    6,200.00 ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 30/03/2558 6,200.00 4 
    3,900.00 ค่าลงทะเบียนอบรม 14/05/2558 3,900.00 2 
    1,067.00 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 30/03/2558 1,067.00 3 
    280.00 ค่าเดินทางไปราชการ 22/04/2558 280.00 1 
    6,200.00 ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 30/03/2558 6,200.00 1 
    32,300.00 ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร

นักบรหิารงานสาธารณสุข 08/07/2558 32,300.00 1 
    2,600.00 ค่าลงทะเบียนอบรม 15/07/2558 2,600.00 1 
    1,300.00 ค่าลงทะเบียนอบรม 15/07/2558 1,300.00 3 
    2,658.00 เดินทางไปราชการ 14/07/2558 2,658.00 3 
    2,658.00 เดินทางไปราชการ 14/07/2558 2,658.00 60 
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ชื่อโครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

   4,000.00 ค่าลงทะเบียน 06/08/2558 4,000.00 1 
   4,036.00 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 06/08/2558 4,036.00 1 
   5,200.00 ค่าลงทะเบียนอบรม 11/09/2558 5,200.00 3 
   8,240.00 ค่าเดินทางไปราชการ 18/08/2558 8,240.00 10 
   8,240.00 ค่าเดินทางไปราชการ 18/08/2558 8,240.00 10 
   14,700.00 ค่าเดินทางไปราชการ 18/08/2558 14,700.00 10 
   3,008.00 ค่าเดินทางไปราชการ 27/07/2558 3,008.00 1 
63.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม  
จริยธรรม      
เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สขุของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

120,000.00 74,100.00 20/2558 29/06/2558 74,100.00 1 

      400.00 76/2558 26/06/2558 74,100.00 3 
      7,000.00 81/58 26/06/2558 400.00 4 
      20,000.00 77/2558 26/06/2558 7,000.00 4 
64.โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพศูนย์
รวมข่าวการจัดซือ้
จัดจ้างองค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

20,000.00 20,000.00 7/58 25/12/2557 20,000.00 30 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
65.โครงการขอรับ
เงินอุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดงานวันพริกและ
ของดีอ าเภอขาม
สะแกแสง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

30,000.00 30,000.00 ปกครองอ าเภอ
ขามสะแกแสง 

04/12/2557 20,000.00 7 

66.โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
งานพริกและ
ของดีอ าเภอ   
ขามสะแกแสง 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

230,000.00 95,000.00 16/2558 01/12/2557 30,000.00 10 

      57,000.00 19/2558 02/12/2557 95,000.00 8 
      40,000.00 18/2558 02/12/2557 57,000.00 8 
      10,000.00 20/2558 02/12/2557 40,000.00 9 
      6,000.00 21/2558 02/12/2557 10,000.00 8 
      5,000.00 17/2558 02/12/2557 6,000.00 8 
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ช.  ผลการด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ปี  2558  ใน
เขตพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่าง ๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาอาชีพของชุมชน 

 

 

 

 
 
 

 
 

2.  โครงการส่งเสริมกลุ่มดอกไม้จันทน์ต าบลเมืองเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

 

 

 

 

 

5.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

6.  โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านของต าบลเมืองเกษตร (อสม.) 
 

7.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

 

 

 

 

 

 

8.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเกษตร  เกมส์  ต้านยาเสพติด 
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9.  โครงการเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  43 (2557) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ 
      ครั้งที ่ 33 (2558)  
 
10.  โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์  วันท้องถิ่นไทย ต้านภัยยาเสพติด   
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
11.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
 
12.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  
 
13.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
14.  โครงการ อบต.เมืองเกษตรร่วมใจต้านภัยหนาว 

 
15.  โครงการสนับสนุนหรือสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
 
16.  โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาเพ่ือมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนประจ าปี 2558   ภายใต้การแก้ไข 
       ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 
 
17.  โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติดต าบลเมืองเกษตร 

 
18.  โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน 

19.  โครงการรังวัดที่สาธารณะ (นสล.) 
 
20.  โครงการอินเตอร์เน็ตต าบลเพ่ือบริการประชาชน 
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21.  โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาส 
       ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

22.  โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าทิ้ง  

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

 



-43- 

43.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน 

44.  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

45.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ศพด. อบต.เมืองเกษตร 

46.  โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ศพด.สัมพันธ์ ของ ศพด. อบต.เมืองเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

47.  โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.เมืองเกษตร 

48.  โครงการอุดหนุนโรงเรียนเพื่อการศึกษา 

49.  โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ส านักงาน/ 

50.  โครงการติดตั้งชุดลูกข่ายกระจายเสียง ไร้สาย 

51.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร 
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52.  โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย  รดน ้าด้าหัวผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

53.  โครงการจัดงานรัฐพิธี   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวา มหาราช   (วันพ่อแห่งชาติ)   
       ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 . 
 
54.  โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมร้าโทนในงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี  
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55. โครงการ อบต.เมืองเกษตรเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
 
56. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านต าบลและ 
      จัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57. โครงการประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
58. โครงการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 
59. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

60. โครงการจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 

61.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรด้านต่าง ๆ  

62. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุข 
      ของประชาชน 
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63.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

64.  โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณในการจัดงานวันพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง   
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
65.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง 

 
ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ 

ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารของ อบต.เมืองเกษตรทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                           ประกาศ  ณ วันที่         เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2558 

 

      (นายเสนอ    เกี้ยวกลาง) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร   



 


