
 

 
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
เร่ือง  ใหใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

 
 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร    ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 
2561 - 2565)  เปนไปตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ,   แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2561   โดยผานการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ไดมีมติใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  แลวใน
คราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  สมัยวิสามัญ   สมัยที่  2   ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  14  
มิถุนายน  2562  เรียบรอยแลว 
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ,   แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  จึง
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561 - 2564)  ขององคการบรหิารสวนตําบลเมืองเกษตร  เพ่ือเปนกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม   งบประมาณจากเงินสะสมแตละ
ปงบประมาณในชวงของแผนนั้น    รวมทั้งวางแผนแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาที่ กํ าหนดไว ในแผนพัฒนาท อง ถ่ินต อ ไป    และสามารถดาวน โหลด เอกสาร เพิ่ ม เติ ม ได ท่ี   
www.muangkaset.go.th 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
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สวนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

1. ดานกายภาพ 
เดิมทีนั้น  “ตําบลเมืองเกษตร”   เปนสวนหนึ่งของตําบลโนนเมืองและตอมาในป พ.ศ. 

2536   ไดแยกออกมาจากตําบลโนนเมือง      และมีฐานะเปนสภาตําบลเมืองเกษตร     สาเหตุท่ีตั้งชื่อวา 
“เมืองเกษตร” นั้น เนื่องจากวาเขตพ้ืนท่ีของตําบลมีหมูบานใหญ 2 หมูบาน คือ บานคูเมือง หมูที่ 2 และบาน
โนนเกษตร  ทั้งสองหมูบานมารวมกัน คือ เมือง และเกษตร  และตั้งชื่อตําบลวา “เมืองเกษตร”  และอีกสาเหตุ
หนึ่ง คือ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตร  โดยเฉพาะพริกและขาว  ที่สําคัญคือ บริเวณ
ของตําบลเมืองเกษตร มีแหลงน้ําใตดินท่ีมีรสชาติจืด  สามารถที่จะนํามาผลิตน้ําประปาเพ่ือการอุปโภค และ
การเกษตรได ซึ่งผิดกับแหลงน้ําบริเวณตําบลอื่นๆ ซึ่งมีรสชาติเค็มไมสามารถนําขึ้นมาใชได  คําขวัญประจํา
ตําบล คือ “เมืองพรกิงาม น้ําใตดิน  ถ่ินมโหรี  คั่วหม่ีอรอย” 
  ตําบลเมืองเกษตร  เปนตําบลที่ 7   ของอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา  ไดรับ
การยกฐานะจากสภาตําบลข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อ พ.ศ. 2543  พ่ีนองประชาชนมีความสมัคร
สามัคคี    สภาพพื้นที่ของตําบลเมืองเกษตร จะมีความแหงแลง ไมมีแหลงลุมน้ําหรือแมน้ําสายหลัก แต
ประชาชนก็ไมเคย “แลงนํ้าใจ”  ยังคงเปนสังคมชนบทไทยที่นาอยูตําบลหนึ่ง 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือตําบล 
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   มีที่ตั้งท่ีทําการอยู ณ  บรเิวณบานโนนเกษตร

หมูที่ 5 ตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา อยูหางจากที่วาการอําเภอขาม
สะแกแสงมาทางดานทิศเหนือ (ตามถนนสายบานขาม-คง)  ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร  และอยูหางจาก
จังหวัดนครราชสีมา   60  กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับบานหนองพลวง  ต.หนองบัว  อ.คง  จ.นครราชสีมา 

ทิศใต  ติดตอกับบานโนนหญาคา  ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก    ติดตอกับบานโคกคูขาด  ต.หนองหัวฟาน  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานโนนเมือง  ต.โนนเมือง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 

 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เปนพ้ืนที่ราบลักษณะของดินเปนดินรวนปนทราย 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาวสภาพอากาศและพ้ืนที่ดินมีสภาพ

เปนพื้นที่แหงแลงซ้ําซาก  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร  การเกษตรที่สาํคัญไดแก  การทํา
นาขาว  การทําไรพรกิ  และการเลี้ยงปศุสัตว  เปนตน 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เปนดินรวนปนทราย ดินทราย พื้นราบเหมาะแกการเพาะปลูกขาว

และพืชไร 
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          1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
มีแหลงน้ําใตดิน  ไมมีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน  มีเพียงลําคลองขนาดเล็กซึ่งไมสามารถกัก

เก็บน้ําไวใชไดตลอดท้ังป 
 

          1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
ในพื้นที่ไมมีปาไมมีเพียงปาชุมชนเล็กๆ 

2.ดานการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
  ตําบลเมืองเกษตรมีเนื้อที่ประมาณ  24,046  ไร  หรือประมาณ  17.7 ตารางกิโลเมตรโดยแบงการ
ปกครองทองที่เปนหมูบาน  7หมูบานดังนี้ 
  หมูที่ 1 บานหนองไผ  ผูใหญบาน   คือ    นายถนดั    ดูสันเทียะ 
  หมูที่ 2 บานคเูมือง     ผูใหญบาน  คือ    นางวรนุช         วันสันเทียะ 
  หมูที่ 3 บานตะโก  ผูใหญบาน   คือ  นายบุญเลี้ยง      หวังค้ํากลาง 
  หมูที่ 4 บานโนนตําหนัก            ผูใหญบาน  คือ    นายสันติพงษ  มุงออมกลาง 
  หมูที่ 5 บานโนนเกษตร  กํานัน ต.เมืองเกษตร คือ  นายกิตติทรัพย   ขวัญกิจสุขกุล 
  หมูที่ 6 บานเมืองทอง  ผูใหญบาน  คือ นายวันชัย        มีกําปง 
  หมูที่ 7 บานหนองโบสถ  ผูใหญบาน   คือ   นางพนม แข็งการ 
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน 7หมูบาน จํานวน  14 คน 
(หมูบานละ 2  คน) 
       องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
องคประกอบแบงได  2  สวน  คือ 
  1)  สภาองคการบริหารสวนตําบล  ทําหนาที่นิติบัญญัติ  และควบคุมฝายบริหาร  
ประกอบดวย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมูบาน จํานวน  
14 คน (หมูบานละ 2  คน) อยูในตําแหนงคราวละ  4  ป  สภาองคการบริหารสวนตําบล  มีประธานสภา  1  
คน  รองประธานสภา  1 คน  ซึ่งนายอําเภอแตงต้ังจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามมติของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรปจจุบัน 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วันที่ดํารงตําแหนง 
1 นางละมอม    หวังปรุงกลาง ประธานสภาฯ ไดรบัการแตงตั้งตาม 
2 นางสุวิมล      เจมส รองประธานสภาฯ ประกาศ คสช.  
3 นายจวน      มีกําปง สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  1 ที่ 1/2557 
4 นายสําเนา   วนกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  1 13 พฤษภาคม 2559 
5 นายภูวนาถ  หวังเฝากลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  2  
6 นายสมชาย  ระบือพิณ สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  3  
7 นางยุพิน   หวังประสพกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  4  
8 นายจรัญ       หวังฟงกลาง สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  4  
9 นายประพันธ   ตากิ่มนอก สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  5  
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   ไดรับการแตงตั้งตาม 
10 
11 
12 
13 
14 

นางบุญยัง      หวังเชิดกลาง 
นายทิน         มุงทุงกลาง(เสียชีวิต) 
นายวิโรจน      มีกําปง 
นายเสงี่ยม      หวังเขตกลาง 
นายปรชีา       โหขุนทด (เสียชีวิต) 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  7 
สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  7 

ประกาศ คสช.  
 ท่ี 1/2557 

13 พฤษภาคม 2559 

  2) คณะผูบริหาร ทําหนาที่บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย   
ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบล  1  คน  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  2  คน  และ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  คน  ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแตงตั้ง 

บัญชีรายชื่อคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตาํแหนง วันที่ดํารงตําแหนง 

1 นายเสนอเก้ียวกลาง นายกองคการบริหารสวนตําบล ไดรับการแตงตั้งตาม 
2 นายรถชนะเอมโคกสูง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประกาศ คสช.  
3 นายเฉลิมหมายปดกลาง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ 1/2557 
4 นายอารียสมบูรณ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 13 พฤษภาคม 2559 

  การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีปลัดองคการบรหิาร
สวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา  ของพนักงาน และเจาหนาที่รับผิดชอบงานประจําทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยแบงสวนการบริหารงาน    ออกเปน   5   สวน   โดยมีหัวหนาสวนราชการ   เรียกวา   หัวหนาสวน  
ผูอํานวยการกอง เปนผูบังคบับัญชาของสวนราชการภายใน มีลักษณะโครงสรางการบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร ดังนี้ 

โครงสรางการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหาร 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 
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  อัตรากําลังของเจาหนาที่  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
สํานัก/ฝาย พนักงานสวน

ตําบล 
ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงานจาง 
ทั่วไป 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

รวม 

สํานักปลัด  5 - - 3 8 
กองคลัง 4 1 - 1 6 
กองชาง 3 - 1 1 5 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 - 1 2 5 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 - - - 1 

รวม 16 1 3 8 25 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  จ.ส.ต  นรินทร ชูพันดุง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  นางสาวกฤษณา  เจริญนอก  หัวหนาสํานักปลัด 
  นางลลิตา      พลจอหอ  นักทรัพยากรบุคคล 
  นางสาวณัฐวรัญญา เกลมกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  นางสาวศรินญา   วงษนาม  นักพัฒนาชุมชน   
  นายสมปอง วันสันเทียะ  พนักงานขับรถยนต 
  นายธีระวุฒิ อุนกลาง   พนักงานวิทยุ 
  นางสาวจุฬาลักษณ  หินดง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
     กองคลัง 
  นางสาวลดาวัลย    เนตรทิพวัลย  ผูอํานวยการกองคลัง 
  นางภัทรวดี หวังจันทรกลาง  นักวิชาการเงินและบัญชี   
  นางสาวจิณหวรา ขําตนวงษ  นักวิชาการพัสดุ   
  นางสาวชไมพร ขอรมกลาง  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
  นางถวิล  พําขุนทด  เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
  นางสาวอุไรพร หมายปดกลาง  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 
  กองชาง 

นายกิตติศักดิ์ คงทวี   ผูอํานวยการกองชาง 
นายอภิสิทธ์ิ จันทรมะโน  เจาหนาที่บริหารงานชาง  
นายคมกฤษ ผิวกลาง   นายชางโยธา   
นายสุทธิพงษ ปลั่งกลาง  ผูชวยชางไฟฟา 
นายอรรถพล       ดังใหม   คนงานทั่วไป 

  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  นางสาวนุชนาถ มุงยุทธกลาง ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
  นางศรีไพร ศรีจันอัด  ครผููดูแลเด็ก 
  นางพาสนา แซหนึง   ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
  นางกานดา บรรจงปรุ  ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 
  นางสาวเจนจิรา  ทองอินพงษ  คนงานท่ัวไป 
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  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  นายดํารงค วงษนาม   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

3.ประชากร 
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรของตําบลเมืองเกษตร   จากการสํารวจเดือน  พฤศจิกายน   2561  พบวามีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น  3,825  คน    แยกเปนชาย  1,926   คน    เปนหญิง  1,899   คน  และมีจํานวน
ครัวเรอืนทั้งสิ้น  1,150  ครัวเรือน   โดยแยกตามตารางและแผนภูมิ ดังนี้ 

 

ตารางที่  1  ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนในตําบลเมืองเกษตร 
หมูที่ บาน ประชากร ชาย หญิง ครัวเรือน หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

หนองไผ 
คูเมือง 
ตะโก 

โนนตําหนัก 
โนนเกษตร 
เมืองทอง 

หนองโบสถ 

354 
981 
311 
257 
700 
845 
377 

179 
504 
154 
134 
342 
422 
191 

175 
477 
157 
123 
358 
423 
186 

106 
268 
87 
76 

195 
298 
120 

 

 รวม 3,825 1,926 1,899 1,115  
ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร   สํานักทะเบียนอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา   
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากรขอมูลเดือน พฤศจิกายน2561 
 

ตําบล 
ประชากร ประชากรจําแนกตามอายุและเพศ 

รวม 0 - 17  ป 18  -  60  ป 61  ป  ขึ้นไป 

ชาย หญิง   ชาย   หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เมืองเกษตร 1,926 1,899 392 366 1,239 1,209 294 354 
 

ท่ีมา  :  งานทะเบียนราษฎร   สํานักทะเบียนอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา  
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4.สภาพทางสังคม 
 

4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      3    แหง ไดแก 
-  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีโรงเรียนในพ้ืนที่ จํานวน  4  โรงเรียน  คือ 

-  โรงเรียนบานหนองไผ  สอนตั้งแตระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาปท่ี 1–6ตั้งอยูหมูที่  1บาน

หนองไผ 

- โรงเรียนบานบุตะโก สอนตั้งแตระดับอนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6 ตั้งอยูหมูท่ี 5   

บานโนนเกษตร 

- โรงเรียนบานหนองโบสถ สอนตั้งแตระดับอนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6 ตั้งอยูหมูท่ี 7   

บานหนองโบสถ  

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)1  แหง ไดแก 
- โรงเรียนบานคูเมือง   สอนตั้งแตระดับอนุบาล , ประถมศึกษาปที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปที่  1-3 

ตั้งอยูหมูที่  6  บานเมืองทอง 

 

         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน1แหง ไดแก 
- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ตั้งอยูหมูท่ี  6  บานเมืองทอง 

 

ในพื้นท่ีมีการศึกษานอกระบบ(กศน.เมืองเกษตร)  1  แหง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองทอง    1 แหง 
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชมุชน     7 แหง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 ที่พักสายตรวจ  จํานวน 1 แหง  ตั้งอยูหมูที่ 6 บานเมืองทอง  มีเจาหนาที่ตํารวจประจําอยู 1 นาย
 4.4 ยาเสพติด 
 ปญหายาเสพติดยังเปนพื้นท่ีเฝาระวังปญหายาเสพติดและวัยรุนมั่วสุม 
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดรับสนับสนุนและชวยเหลืองานดานสังคมสงเคราะหจากจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนสง 
การคมนาคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีถนนสายหลักที่สําคัญ  ไดแก 

 1.  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  (ขามสะแกแสง  - คง)  เปนเสนทางท่ีเชื่อมโยงระหวางอําเภอ 
ขามสะแกแสง และอําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
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มีถนนภายในตําบลมีถนนลาดยางแอลฟลท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมูที ่

จํานวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟลส
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางลําลอง 
(สาย) 

1 10 2 3 5 1 
2 11 2 6 6 1 
3 7 1 4 2 0 
4 8 - 5 5 0 
5 11 1 8 5 1 
6 19 2 6 8 9 
7 8 - 3 8 3 

รวม 74 8 35 39 19 

ถนนเช่ือมระหวางตําบล 3 - 2 - 
ถนนในการรับผิดชอบของ

หนวยงานอื่น 
2 - - - 

          5.2 การไฟฟา 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   ประชาชนใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ 

โนนสูง  โดยประชาชนมีไฟฟาใชเกือบครบทุกครัวเรือนซึ่งในสวนขององคการบริหารสวนตําบลก็มีการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําในทุก ๆ ป 

 

          5.3 การประปา 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร (ประปาอนามัย,ประปาบานหนองโบสถและประปาบานโนนเกษตร  
ใหบริการประชาชนทั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  และประชาชนบางสวนก็มีการใชน้ําบาดาล 
ที่ขุดเจาะเพ่ือใชในการทําการเกษตรกรรมดวย 

 

          5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ 
มีตูโทรศัพทหยอดเหรียญ 1 แหง ที่ หมูที่ 2  บานคูเมือง 
 

          5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียประจําตําบล ตั้งอยู หมูที่  2  ตําบลเมืองเกษตร   อําเภอ

ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6.ระบบเศรษฐกจิ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาวโพด  

ออย มันสําปะหลัง พริก  ผักสวนครัว  ปลูกหอมแดงและกระเทียมรวมทั้งปลูกขิงที่เหลือประกอบอาชีพสวนตัว
และรบัจาง 

 

          6.2 การประมง 
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ตําบลเมืองเกษตรไมการการทําประมงมีเพียงการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนที่
เหลือก็ขายเปนรายไดของครัวเรือน 

 

          6.3 การปศุสัตว 
ตําบลเมืองเกษตร มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค กระบือไก เปด และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมูบานของ

ตําบลเมืองเกษตรอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา 
 

          6.4 การบริการ 
บริการนวดแผนแผนโบราณ  ท่ี กลุมอาสาแพทยแผนไทย หมูที่ 2 บานคูเมือง  ตําบลเมืองเกษตร

อําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา 
มีรานบริการทําผม เสริมสวย พื้นที่  หมูที่ 2  และหมูที่ 3 
มีรีสอรท ในพื้นที่ จํานวน 2แหง    
มีโรงสีขาวขนาดเล็กในพื้นที่ จํานวน 1แหง  
 

          6.5 การทองเท่ียว 
ไมมีแหลงทองเที่ยว มีเพียงการจัดกิจการสงเสริมการทองเที่ยงงานวันพริกและของดีอําเภอขาม

สะแกแสง 
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ตําบลเมืองเกษตรอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมาไมมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
 

          6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
-กลุมดอกไมจันทร    1 กลุม 
-กลุมเกษตรผูเลี้ยงโคเนื้อ    1 กลุม 
 

          6.8 แรงงาน 
แรงงานเปนแรงงานที่มีฝมือและไรฝมือสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือและประกอบอาชีพรับจางทั่วไป

รายไดประมาณวันละ 200 –500 บาท 
 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          7.1 การนบัถือศาสนา 
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
           โดยมีขอมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
  1. วัดบานหนองไผ  ตั้งอยูหมูที่  1  บานหนองไผ 
  2. วัดบานคูเมือง    ตั้งอยูหมูที่  2  บานคูเมือง 
  3. วัดธรรมเมืองทอง  ตั้งอยูหมูที่  6  บานเมืองทอง 
  4. วัดบานตะโก  ตั้งอยูหมูที่  3  บานตะโก 
  5.  วัดบานโนนเกษตร  ตั้งอยูหมูที่  6  บานโนนเกษตร 
  สวนประเพณีท่ีสําคญัของทองถ่ินซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรจะดําเนินการ
จัดทําเปนประจําทุกป  คือ  งานประเพณีสงกรานต   

สํานกัสงฆ  1 แหง  ไดแก 
1. สํานักสงฆบานโกรกหอย ตั้งอยูหมูที่ 4 



 

แผนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.22556611  --  22556655))                                                            องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเมืองเกษตร  
 

 

7.2 ประเพณีและงานประจําป 
 ชวงเดือนเมษายน งานทรงน้ําพระและสรงน้ําผูสูงอายุ 

กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย  
พฤศจิกายน งานประเพณีลอยกระทง 
7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถ่ินที่โดดเดน  คือ  
กลุมดอกไมจันทน 

 ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาโคราช  ภาษาอีสาน 
7.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดน  คือ  
 กลุมทอเสื่อ  เคร่ืองจักสาน 
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

         8.1 น้ํา 
แหลงน้ําธรรมชาติ 

 ลําหวย , ลําน้ํา  4  สาย 
 ลําเหมือง  1  สาย 
 อางเก็บนํ้า  1  แหง 

แหลงน้ําที่สรางข้ึน 
 ฝาย   4  แหง 
 สระน้ํา   10  แหง 
 ระบบประปาหมูบาน 7  แหง 
 ถังเก็บน้ําฝน  3  แหง  

 
          8.2 ปาไม 

ในพื้นที่ไมมีปาไมมีเพียงปาชุมชนเล็กๆ 
          8.3 ภูเขา 
          ในพื้นที่ไมมีภูเขา 
          8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในพื้นทีไ่มมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญั 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

สวนท่ี 2 
 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช เมื่อ วันที่  1 สิ งหาคม 2560 โดยกําหนดใหมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ัง
กําหนดมาตรการสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560  
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณแนวโนมวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่1เปนตนมาได

สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุม
บนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจนและในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศอยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญอาทิอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป2560ที่รอยละ3.9ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพเมื่อเทียบกับรอยละ 6.0 ตอปใน
ชวงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผานมาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ไดอยางเต็มประสทิธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ําขาดการนําเทคโนโลยีเขามา

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเร่ืองคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับ
ความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศแมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะการศึกษาบริการสาธารณสุขโครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆและการคุมครองทางสังคมอื่นๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึนแตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพ
การใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ีซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืนขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะ
ยาวในการฟนฟูการใชและการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความ
ชัดเจนสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐัการ
พัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชน
ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งลดความขัดแยงทาง
ความคิดและอุดมการณ ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมลํ้าความไม เสมอภาคการขาดความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรมและปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบัน
หลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศใน
มิติตางๆมีความทาทายมากขึ้นทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการ
เพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคง
ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

2. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เปนประตูสูเอเชียแตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคตนอกจากน้ีประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความมั่นคงอ่ืนๆที่มีความซับซอนละเอียดออนและมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติท่ีอาจ
เปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชนซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากน้ีการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจหรือเกิดการยายข้ัว
อํานาจทางเศรษฐกิจซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะท่ีองคกรที่
ไมใชรัฐอาทิองคการระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติจะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎระเบียบทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและ
การเปดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบรวมท้ังปญหายาเสพติดการคามนุษยและการลักลอบเขาเมอืง 

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีได รับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอให เกิดน วัตกรรมอยางพลิกผันอาทิเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐอินเทอรเน็ตในทุกสิ่งการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญหุนยนตและโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรม
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สมัยใหมและเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็ง
ขึ้นแนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิดอาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึนการแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของ
สินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้นประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป2574 จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่องรวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชวงอายุ   ที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆเพ่ิมขึ้นซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตางกันดังน้ันการเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 
  ในขณะเดียวกันโครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัยอาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลงซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึนและเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลก
สูงข้ึนทั้งนี้การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจึงอาจจะเปนไปไดที่
ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถ่ินไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวาอาจทําใหการแยงชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะยิ่ งทําใหเกิดความเส่ียงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวนความถ่ีและขอบเขตท่ีกวางขวางมากขึ้นซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและ
น้ําขณะที่ระบบนิเวศตางๆมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงและมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถ
ในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตางๆดังกลาวที่แตละประเทศ
จะตองเผชิญจะมีความแตกตางกันทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิม
มากขึ้นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมี
แนวโนมที่จะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น
โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆที่สําคัญเชนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบันทึก
ความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 
  แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งในสวนของการ
จางงานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหมๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ดานอ่ืนๆที่ซับซอนขึ้นอาชญากรรมไซเบอรรูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือการเคลื่อนยาย
อยางเสรีและรวดเร็วของผูคนเงินทุนขอมูลขาวสารองคความรูเทคโนโลยีและสินคาและบริการการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของโรคระบาดและโรคอุบัติใหมที่
จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้นอาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นไดหากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆที่คาดวา
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จะเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิก
ผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยีโครงสรางพ้ืนฐานและองคความรู
สมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปมีความ
ตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้นหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะ
ถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํากอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแส
โลกาภิวัตนที่จะทําให เกิดการพัฒนาขยายความเปนเมืองวิถีชี วิตที่ เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงขึ้นซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลให
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
  จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ
ขางตนเห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วมีพลวัตสูงและมีความซับซอนหลากหลายมิติซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมากดังนั้น
การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่เก่ียวของมี
ความรวมมอืในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการดําเนินงานอยาง
บูรณาการเนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซึ่งกันและกันโดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากร
มนุษยท่ีมีคุณภาพมีความรูสมรรถนะและทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆสามารถรูเทาทันและ
ปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขมีอาชีพท่ีมั่นคงสรางรายไดทามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑและกติกาใหมๆและมาตรฐานท่ีสูงขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตอง
มีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตางๆท่ีเก่ียวของไปพรอมกันทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอนและการ
พัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัยระบบบริการสาธารณะโครงสรางพื้นฐาน
รวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปน
เจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลกจากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด4.0สงผล
ให เกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคบริการกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาลดปญหาความเหลื่อมล้ําและนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคสวน 
  นอกจากนี้ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและ
อาหารการรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศการสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและขยาย
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเน่ืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ท่ีชัดเจนขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
กฎหมายระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพ
การแขงขันที่สูงขึ้นและสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศมากขึ้นรวมทั้งใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกเพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรีเสริมสรางความสัมพันธทางการทูตซึ่งจะกอใหเกิดการ
สรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศโดยจําเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตอง
เรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมี
การสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีและลดความ
ขัดแยงภายในประเทศโดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆจําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 
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  ดังน้ันภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากรโครงสรางเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอมและปจจัยการพัฒนาตางๆท่ีเก่ียวของสงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุมอยางไรก็ตามหลายประเด็นพัฒนาเปนเร่ืองท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือให
เกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาให
ประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุพรอมท้ังแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตางๆเพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศและปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตางๆอยางเปนระบบโดย
ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศและถายทอดไปสูแผนในระดับอื่นๆเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตรภารกิจและพื้นที่ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตางๆอาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคงม่ังคั่งและยั่งยืน 

3. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติอันไดแกการมีเอกราชอธิปไตยการดํารงอยูอยางม่ันคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจรญิเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมเีกียรตแิละศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง  ทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับท้ังระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปจเจกบุคคลและมี
ความมั่นคงในทุกมิติท้ังมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมและการเมืองเชนประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเขมแข็งครอบครัวมีความอบอุนประชาชนมี
ความม่ันคงในชีวิตมีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีการออมสําหรับวัยเกษียณความมั่นคง
ของอาหารพลงังานและน้ํามีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึนและมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็งขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขัน กับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมี
บทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสงการผลิตการคาการลงทุนและการทําธุรกิจ
เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปไดไดแก
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ทุนมนุษยทุนทางปญญาทุนทางการเงินทุนที่เปนเคร่ืองมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญรายไดและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใชการรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรพัยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีขึ้นคนมีความรบัผิดชอบตอสังคมมีความเอื้ออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวมรัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุลมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่องสังคมเปนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขงขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบรกิารของภาครัฐ 
4. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

4.1  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
(1)การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
(3)การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ

ความมั่นคงของชาติ 
(4)การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ

รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
(5)การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

4.2  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1)การเกษตรสรางมูลคา 
(2)อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(3)สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
(4)โครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
(5)พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

4.3  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
(1)การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
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(3)ปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษที ่๒๑ 
(4)การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
(5)การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6)การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(7)การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
4.4ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1)การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(2)การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
(3)การเสรมิสรางพลังทางสังคม 
(4)การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
4.5ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
(1)สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2)สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3)สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(4)พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุงเนน

ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง 
(5)พัฒนาความม่ันคงน้ําพลังงานและเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6)ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 

4.6ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลางตอบสนองความตองการและ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็วโปรงใส 
(2)ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
(3)ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจสงเสริมใหประชาชนและทุก

ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(4)ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5)บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกงยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกมี

ความสามารถสูงมุงม่ันและเปนมืออาชีพ 
(6)ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7)กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆและมีเทาที่จําเปน 
(8)กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560– 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560– 2564)ไดจัดทําข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก
ขึ้นโดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9–11เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง
เกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมสงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับที่12ครั้งนี้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ20ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย4.0ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากน้ันได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้ งในระดับกลุมอาชีพระดับภาคและ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯอยางกวางขวางและตอเน่ืองเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการ
พัฒนาประเทศรวมท้ังรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯเพ่ือมุงสู “ความม่ันคงม่ังคั่งและยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่12จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ20ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติโดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี12ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาพรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพ่ือเตรียมความพรอมคนสังคมและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมขณะเดียวกัน
ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับใหการพัฒนาเปนไป
อยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพนาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 1. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  1.1หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 
   1. ยึด “หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
   3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” 
   4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” 
   5. ยึด “หลักการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”  
  6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอด
ไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะยาว” 

  1.2จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12 
   1) การกํากับกรอบเปาหมายและแนวทางการพัฒนาหลักในระยะยาวดวย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เปนกลไกเชื่อมโยงสูการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยกําหนด
เปาหมายท่ีจะตองบรรลุและแนวทางพัฒนาที่ตองดําเนินการในชวง 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
   (2) การปรับเปลี่ยนเร่ืองการเชื่อมตอกับการแปลงแผนสูการปฏิบัติใหมีกรอบและ
ทิศทางในการกํากับที่ชัดเจนข้ึน นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะ
เชื่อมตอถึงการปฏิบัติโดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการกลุมสําคัญ ๆ ที่ตองดําเนินการในระดับแผนงานและ
โครงการสําคัญ ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
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ปฏิบัติโดยใชกลไกแผนเฉพาะดาน ยุทธศาสตรกระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตรนั้น ๆ ให
บรรลุผล โดยจะตองมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนที่และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เปนระบบเชื่อมโยงที่สามารถสะทอนถึงผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการ
พัฒนาไดอยางแทจริง ซึ่งในชวง 5 ปตอจากนี้ไประบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
แผนดิน แผนสําหรับการบริหารราชการแผนดิน กฎระเบียบเร่ืองวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาและระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเพ่ือการรองรับความทาทายในการ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่สัมฤทธ์ิผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ่งเปนรายละเอียด 

  ภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตรนั้นไดกําหนดใหครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและ
แนวทางการพัฒนาเฉพาะดานซึ่งหนวยงานรับผิดชอบไดกําหนดไวแลวภายใตแผนเฉพาะดานหรือกําลัง
ดําเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการ
อยางตอเน่ืองและเกิดการตอยอดใหสามารถดําเนินการไดสัมฤทธิ์ผล 
   (3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมืองที่
กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและสาขาการผลิตและบริการเปาหมายที่เปนแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนลงไปเพื่อกํากับให
การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธ์ิโดยสอดคลองกับเปาหมายรวมของ
ประเทศ และ 
   (4) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ไดกําหนดประเด็นและแนวทางที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแหงชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอโดยมุงเนนใน
เร่ืองท่ีมีความชัดเจนและตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จในชวง 5 ปตอจากนี้ไป ซึ่งนับวาเปนทั้งชวงเวลาสําคัญ
ของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาวใหมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 
  1.3 จุดเนนและประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
   1. การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชเปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
   2. การเตรยีมความพรอมของประเทศในดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
   3. การเตรยีมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุก 
ชวงวัย 
   4. การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ํา 
   5. การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของ
หวงโซมูลคา 
   6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณี  
   7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการตอยอด  
   8. การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม 
   9. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเท่ียว 

   10. การสรางความเช่ือมโยงระหวางภาคการผลิต 
   11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
   12. การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดลอม    

13. การฟนฟูพ้ืนฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญ 
14. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
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   15. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศ 

   16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

   17. การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขน 

   18 การสงเสรมิการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward Investment) 

   19. การปรบัปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   20. การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ 

 2.การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 

  2.1 สถานการณและแนวโนมภายนอก 

  2.2 สถานการณและแนวโนมภายใน 
 3. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่12 
  3.1. วัตถุประสงค 
   3.1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยคานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคน
เกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
   3.1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมใน
การเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
   3.1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สราง
ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากขึ้น สราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
   3.1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
   3.1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการ
ทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   3.1.6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
   3.1.7 เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ
ตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทย
มีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
  3.2. เปาหมายรวม 
   3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทาง
จิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย 
   3.2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 15 
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   3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มี
ระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป 
และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือตอการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบรกิาร 
   3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอย
กวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับ
การจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตใหอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 
   3.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สราง
ภาพลักษณดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดใน
สังคมลดลงปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคา
มนุษยลดลงมีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวน
รวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปน
หุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการ
สงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 
   3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครฐัในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯฉบับที่12มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตรโดยมี 6 ยุทธศาสตร

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปและอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุนดังนี้ 
4.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.2 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

   4.3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4.4 ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ัง

คั่งและยั่งยืน 
4.6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
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4.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
4.9 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
4.10 ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

5. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี12สูการปฏิบัติ 
5.1 หลักการ 
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่12 
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯฉบับท่ี12 

 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับทบทวน 

1.สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ต้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยูระหวางละติจูด14◦7' ถึง18◦27' เหนือ

และลองติจูด100◦54' ถึง105◦37' ตะวันออกตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขงโดยมี
อาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดานตะวันออกและดานเหนือมีแมนาโขงเปนเสนก้ัน
พรมแดนและดานใตติดตอราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นพรมแดน 

1.2 พื้นท่ีและลักษณะภูมิประเทศมีพื้นที่รวม 105.53 ลานไรลักษณะภูมิประเทศ
เปนที่ราบสูงมีความลาดเอียงไปทางตะวันออกมีลักษณะคลายกระทะแบงเปน2เขตใหญไดแกบริเวณแองที่ราบ
โคราชอยูบริเวณท่ีราบลุมแมนามูลและชีลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขาและบริเวณแองสกลนครอยูทาง
ตอนเหนือของภาคตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขงเทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร
ไดแกเทือกเขาภูพาน   

1.3 ภูมิอากาศมีอากาศรอนชื้นสลับกับแลงแบงเปน3ฤดูคือฤดูรอนชวงเดือน
กุมภาพันธ-พฤษภาคมอากาศจะรอนและแหงแลงมากจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดคืออุดรธานีฤดูฝนชวงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคมไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวางแตมีแนวเทือกเขา
ดงพญาเย็นและสันกาแพงก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตสงผลใหพื้นที่แองโคราชซึ่งเปนเขตเงาฝนจึงมี
สภาพแหงแลงกวาแองสกลนครจังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือนครพนมฝนตกนอยที่สุดคือนครราชสีมาฤดูหนาว
ชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธอากาศหนาวเย็นไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีนจังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุดคือจังหวัดเลย 

1.4 การใชประโยชนที่ดินในป 2559 มีพ้ืนที่รวม 105.53 ลานไรจําแนกเปน 
พื้นที่ปาไม15.66ลานไรหรือรอยละ 14.9 พ้ืนท่ีทาการเกษตร 63.87 ลานไรหรือรอยละ 60.5 และพื้นที่ใช
ประโยชนอื่นๆ 26.02 ลานไรหรือรอยละ24.7ของพื้นที่ภาค 

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.5.1 ดินสภาพดินเปนดินทรายไมอุมน้ําทําใหขาดแคลนน้ําและขาดธาตุอาหารใต

ดินมีเกลือหินทําใหดินเคม็จึงมีขอจากัดตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร 
  1.5.2 แหลงน้ํามีลุมน้ําขนาดใหญ3ลุมไดแกแมน้ําชีมีความยาวประมาณ 765 

กิโลเมตรยาวที่สุดในประเทศไทยมีตนน้ําท่ีทิวเขาเพชรบูรณและไหลไปรวมกับแมน้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี
แมน้ํามูลมีความยาวประมาณ641กิโลเมตรตนนํ้าอยูที่เทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมน้ําโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานีนอกจากน้ียังมีลําน้ําสาขายอยไดแกลําปาวลําน้ําอูนลําน้ําสงครามลําเสียวลําน้ําเลยลํานํ้าพองและ
ลําตะคองรวมทั้งแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญท่ีกระจายอยูในพ้ืนที่เชนหนองหาร (สกลนคร) และบึงละหาน 
(ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงนํ้าบาดาลมีปริมาณน้ําในเกณฑเฉลี่ย 5.10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงท่ีความลึก
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ของบอประมาณ30เมตรคุณภาพของน้ําบาดาลมีตั้งแตเค็มจัดกรอยและจืดเน่ืองจากพ้ืนที่ในแองโคราชและ
แองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือหากเจาะน้ําบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม 

  1.5.3 ปาไมในป2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีปาไมจานวน15.66ลานไร
คิดเปนรอยละ 14.9 ของพ้ืนที่ภาคหรือรอยละ 15.3 ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศซึ่งยังต่ํากวาคาเปาหมายใน
การรักษาสมดลุของระบบนิเวศท่ีจะตองมีพ้ืนที่ปาไมรอยละ40ของพื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ 

2. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค 
  2.1 โครงขายถนนเชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูประเทศ

เพ่ือนบานสปป.ลาวกัมพูชาและสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต 
   2.1.1 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  
   2.1.2 เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
   2.1.3 เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก2 
  2.2 รถไฟ 
  2.3 สนามบิน 
  2.4 ดานชายแดน 
  2.5 แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญที่อยูระหวางดําเนินการในภาค

ไดแกรถไฟความเร็วสูง (ชวงกรงุเทพฯ-นครราชสีมาชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิ
ระ-ขอนแกนชวงขอนแกน-หนองคายชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวง
บางปะอิน-นครราชสีมาชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  

  2.6 บริการสาธารณูปโภค 
   2.6.1 ไฟฟา 
   2.6.2 ประปา 
3. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
  3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
  3.2 เศรษฐกิจรายสาขา 
  3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
4. ประชากรและสังคม 
  4.1 ประชากร 
  จํานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศป 2560 มีจานวนประชากร21.98 

ลานคนหรือรอยละ33.2 ของประเทศเพ่ิมข้ึนจาก21.69 ลานคนในป2555 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในชวงป2555-2550 โดยเฉลี่ยรอยละ 0.31 ต่ํากวาประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ0.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากที่สุด2.58 ลานคนรองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร1.81 
ลานคนและจังหวัดขอนแกนมีประชากร1.76 ลานคนคิดเปนรอยละ12.0 8.5 และ 8.2 ของประชากรภาค
ตามลาดับ 

  4.2 แรงงาน 
  แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษาแรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก

ในป2560 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคนสวนใหญอยูในภาคเกษตรรอยละ 50.77 ของกาลังแรงงานของภาค
จานวนแรงงานที่มีความรูระดับประถมลดลงจากรอยละ 57.8 ในป2555 เปนรอยละ 56.48 ในป 2560 มี
ความรูระดับมัธยมตนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16.02 ในป2555เปนรอยละ17.9 ในป 2560 ระดับมัธยมปลาย
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 11.87 ในป2555 เปนรอยละ 11.96 ในป2560 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กนอย
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จากรอยละ2.07 ในป2555 เปนรอยละ2.09 ในป 2560 ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 7.05 ในป 
2555 เปนรอยละ 9.56 ในป 2560 

  4.3 การศึกษา 
  สถาบันการศึกษามีทุกระดับโดยระดับอุดมศึกษามี53แหงครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด

แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ36แหงเอกชน 10 แหงและสถาบันวิทยาลัยชุมชน 7 แหงในจานวนนี้เปน
สถาบันวิจัย12แหงซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ 

  4.4 สาธารณสุข 
  มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในป 2560 มีจานวน

โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหงไดแกโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 291 แหงโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหง
โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 แหงและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน3,477 แหง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ 
  5.1 สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลงในป2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไม

จํานวน15.66 ลานไรคิดเปนรอยละ14.9 ของพื้นที่ภาคหรือรอยละ15.3ของพ้ืนที่ปาไมทั้งประเทศในชวงป 
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เนื่องจากการบุกรุก
พื้นที่ปาไมเพื่อการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึนโดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปาไมตอพ้ืนที่จังหวัดมากท่ีสุดไดแกจังหวัดมุกดาหาร
รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเลยและจังหวัดอุบลราชธานี 

  5.2 สถานการณดานภัยพิบัติ 
  การเกิดไฟปามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงป2556-2560 มีจานวนการเกิดไฟปาเพ่ิมข้ึน

เฉลี่ยรอยละ 8.8 โดยป2560 เกิดไฟไหมปา จํานวน 878 ครั้งพื้นที่ถูกไฟไหม 9,687 ไรลดลงจากป 2556 
ที่มีจํานวน 1,574 ครั้งและจานวนพ้ืนที่ปาถูกไฟไหม 19,622 ไรซึ่งเปนปที่เกิดไฟไหมปามากที่สุดโดยใน
ระหวางป 2556-2560 เกิดไฟไหมปาเฉลี่ย 1,268.8 ครั้งตอปคิดเปนพื้นที่ที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย 18,741.2 ไรตอป 

6.สภาวะแวดลอม 
  6.1 จุดแข็ง 
  6.2 จุดออน 
  6.3 โอกาส 
  6.4 ภัยคกุคาม 
7. ปญหาและประเด็นทาทาย 
8. แนวคดิและทิศทางการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนน้ําดินคุณภาพต่ําประสบอุทกภัย

และภัยแลงซ้ําซากคนมีปญหาทั้งในดานความยากจนและมีปญหาภาวะทุพโภชนาการแตมีความพรอมดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูความ 
“ม่ันคงมั่งค่ังยั่งยืน” จําเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรูเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโต
ไดอยางเต็มศักยภาพพรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนําความรูทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ชวยขับเคลื่อนโดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนาโขงท่ีกา
ลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเรว็มาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหมๆใหแกภาคเพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูง
เพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนที่สวนอื่นๆของประเทศไดในระยะยาว 
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  8.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน“ศูนยกลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง”  

  8.2 วัตถุประสงค 
   8.2.1 เพ่ือแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานนาและดินใหเอ้ือตอการประกอบ

อาชีพการดารงชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
   8.2.2 เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีพ่ึงพาตนเองพ่ึงพาครอบครัวและพ่ึงพากันในชุมชนได 
   8.2.3 เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนบัสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดบัประเทศ 
   8.2.4 เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบ

เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
   8.2.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุ

ภูมิภาคลุมแมนาโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  8.3 เปาหมาย 
   8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน 

    8.3.2 สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายไดภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 

   8.4 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

892,676  
ลานบาท 
(ป 2559)  

ขยายตัว 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
3.5 

ขยายตวั 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย 
รอยละ 3.5ตอ
ป 

สัมประสิทธ์ิความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงตํ่า
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา 
0.446 

 
8.5 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 8.5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 
 8.5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 แกปญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูมีรายไดนอย

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 8.5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการ

แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 8.5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชงิบูรณาการ 
   8.5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหมๆของภาค 
   8.5.6 ยุทธศาสตร ท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับ
ประเทศเพื่อนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 
  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ

บุรีรัมย  สุรินทร) ระยะ 5 ป  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป  พ.ศ.2563 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ปนโยบายรัฐบาลแผนการบริหารราชการแผนดินแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมแผนแมบทจากกระทรวงที่เก่ียวของ
และมุ งเนนการทางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและ
สถาบันการศึกษา) เพ่ือรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดฯทั้งดานเศรษฐกิจดานสังคมและดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯสามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดรวมทั้งเปนการ
แกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัดใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัดและนาไปสูการกระตุน
ใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัดแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสําคัญดังน้ี 
 ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 

1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยะธรรม

ขอมเชิงนิเวศนการกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสานและเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

 เปาหมายการพัฒนา 
  ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไหมทองเที่ยวอารยะธรรมขอมและสังคม 
เปนสุข 
  ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็นคือ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูป   

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการทองเที่ยวและ 
ผลิตภัณฑไหม    

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565)  
ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

**************** 
 เปาหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน) คือ  

“โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคม
ปลอดภัย” 

 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร) รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร) 
1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
2) การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก  
4) การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรบั Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
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แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ   จํานวน 2 แนวทาง คอื 
1. สงเสรมิการทองเที่ยว 
2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 

 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

1. สงเสริมการทองเที่ยว      1. เสริมสรางและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
แหลงทองเที่ยว รอบแหลงทองเที่ยว  
และเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว 

   1. แหลงทองเที่ยว รอบแหลงทองเท่ียว 
หรอืเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว ไดรบ
การพัฒนา อยางนอย 10 แหง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ทองเท่ียวและ
กีฬา 

   กิจกรรหลักที่ 1 ทบทวนแผนการทองเท่ียว 
กีฬา และเครือขาย 

      2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และ
บรกิารเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวใหมีมูลคา 
เพ่ิมข้ึน 

   2. สินคาและบริการ เกี่ยวกับแหลง
ทองเท่ียว ไดรบัการพัฒนา อยางนอย  
10 ประเภท 

   กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เสนทาง
คมนาคม รองรับดานการทองเท่ียว กีฬา และ 
Mice 

     3. สงเสรมิและประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียว 

   3. จํานวนนักทองเท่ียว และรายได 
จากนักทองเท่ียว เพิ่มข้ึนรอยละ 5  
จากป 2560 ที่มีนักทองเที่ยว จํานวน 
8,855,167 คน และรายไดเพ่ิมขึ้น  
รอยละ 10 จากป 2560 ที่มีรายได   
19,250.88 ลานบาท 

   กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการ
ทองเท่ียว และกีฬา 

     กิจกรรมหลักท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการทองเท่ียว กีฬา และเครือขาย 

     กิจกรรมหลักท่ี 5 การสงเสรมิและพัฒนา
สินคาและบริการ ดานการทองเที่ยว กีฬา 
และเครือขาย 

      กิจกรรหลัก 6 การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว กีฬา และ
เครือขาย 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
2. ยกระดับการเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

    4. สงเสรมิการสรางมูลคาสินคาและ
บรกิารภาคการเกษตร  
 

    4. รายไดผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสีมา ภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจําป เพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 จากป   
พ.ศ.2559 ที่มีมูลคา 20,487 ลานบาท  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมปลอดภัย 
Food Valley 

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา 
ปรบัปรุง และเพ่ิมศักยภาพและ
คุณภาพของดิน 

     5. สงเสรมิการสรางมูลคาสินคาและ
บรกิารนอกภาคการเกษตร 

    5. รายไดผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสีมา นอกภาคการเกษตร ณ 
ราคาประจําป เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 จากป  
พ.ศ.2559 ที่มีมูลคา 149,910  
ลานบาท  

   กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา 
ปรบัปรุง และกอสรางแหลงกักเก็บ
น้ําในเขตชลประทาน รวมทั้งระบบ
ผันน้ํา/สงน้ํา ทางและสะพานขาม
ลําน้ําและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวเนื่อง 

     6.สงเสริมการนําผลงานนวตักรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภยั (Food Valley) มาใชกับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

    6. จํานวนผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) ไดรับการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
อยางนอย 4 นวตักรรม 

   กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนา 
ปรบัปรุง และกอสรางแหลงกักเก็บ
น้ํานอกเขตชลประทาน รวมทั้ง
ระบบผันน้ํา/สงน้ํา ทางและสะพาน
ขามลําน้ําและสิ่งกอสรางอื่น ๆ  
ที่เก่ียวเนื่อง 

     7. สงเสรมิและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรบั
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

    7. จํานวนโครงสรางพ้ืนฐาน หรือ
ระบบโลจิกสติก ไดรับการสงเสริม หรือ
พัฒนา หรือสราง อยางนอย 10 แหง 

    กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริม และ
พัฒนาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลติ  
และมูลคา พืชเศรษฐกิจ  

     8. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยนื  

    8. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติ ไดรบัการสงเสริมอยางนอย 10 
โครงการ/กิจกรรม 

   กิจกรรมหลักที่ 5 สงเสริม และ
พัฒนาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลติ  
และมูลคา สัตวเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

     9. สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับ 
ผูอยูในวยัแรงงานและผูประกอบการ 

    9. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับ
การสงเสริมอยางนอย 10 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมปลอดภัย 
Food Valley 

   กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร  
ประชาชนผูอยูในวยัแรงงาน และ
ผูประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน  
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ในยุคดิจิทัล 

      10. หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 
(หมูบานลาหลัง) และครัวเรือนที่ตกเกณฑ 
จปฐ. รวมท้ังประชาชนที่ไดรับบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนา อยางนอยรอยละ 80  

   กิจกรรมหลักที่ 7 การแปรรปู
ผลผลิตการเกษตรและสราง
มูลคาเพ่ิม ดวยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพลังงานทดแทน 

     กิจกรรมหลักที่ 8 การแปรรูป
ผลผลิตสัตวเศรษฐกิจ 

      กิจกรรมหลักที่ 9 กอสราง 
ซอมแซม ปรับปรงุ พัฒนา ยกระดับ
เสนทางคมนาคมขนสง และการ
บริหารจัดการ (โลจิสติกส) สินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม  รองรับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 

      กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาระบบ
การตลาดสินคาเกษตรอุตสาหกรรม
ที่แปรรูปและไมแปรรูป 
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แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก  จํานวน 1 แนวทาง คือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทุกมิติ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วดัแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. ลดความความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม 
ทุกมต ิ

    1. สงเสรมิและพัฒนาระบบ 
การสาธารณสุข 

    1. รอยละการลดลงของยอดรวมโรคราย 5 
ชนิด (หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง และมะเร็ง) ไมนอยกวารอยละ 2 ของ
ขอมูลป 2559 ที่มีจํานวนท้ังสิ้น 112,076 

โครงการเสรมิสราง
และพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต  
ทุกชวงวัยเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ํา 
ทางสังคม 

    1. สงเสริมและพัฒนาการดูแล
สุขภาพ การรักษาผูปวย ทุกชวงวัย 
ดวยองคความรู และเทคโนโลยี  

     2. สงเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา  

    2. รอยละการเพ่ิมข้ึนของคาคะแนนเฉลี่ย    
O-net ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางนอยรอยละ 
0.20 จากป พ.ศ.2559 ท่ีมีคาเฉลีย่ 37.12 

    2. สงเสริมและพัฒนาการ 
ศึกษาทุกชวงวัย ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

     3. สงเสรมิและพัฒนาดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  

    3. มีการกิจกรรมดานศาสนา วฒันธรรม และ
ประเพณี อยางนอย 12 ครั้ง  

    3. สงเสริมและพัฒนาดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี 

     4. สงเสรมิและพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

    4. มีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยางนอย 10 เสนทาง/แหง 

    4. สงเสริมและพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

     5. สงเสรมิและพัฒนาภารกิจ
ภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

    5. มีกิจกรรมภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ไดรับการสงเสริมและพัฒนา อยางนอย 64 
กิจกรรม  

    5. สงเสริมและพัฒนาการให 
บรกิารของภาครัฐ ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

     6. สงเสรมิและพัฒนา หมูบาน
ลาหลัง ครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ 
จปฐ.  

6. หมูบานลาหลัง ครัวเรอืนที่ไมผานเกณฑ จปฐ. 
ไดรับการพัฒนาอยางนอย รอยละ 80 

    6. สงเสริมและพัฒนาการแกไข
ปญหาและความตองการของ
ประชาชนภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน      7. สงเสรมิและพัฒนาบริการ

ภาครัฐดานอื่นๆ 
     7. มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาบริการ
ภาครัฐดานอื่น ๆ เกิดขึ้น อยางนอย 10 กิจกรรม 

 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก     จํานวน 3 แนวทาง คือ 

     แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และใหความรู สราง
จิตสํานึกประชาชนไดตระหนักถึงคุณคา และ
ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปา
ไมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. จํานวนพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น 
 
 

     โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  

   กิจกรรมหลักที่ 1  
การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรปาไม  

      2. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการ
ขยะและรณรงคใหทุกภาคสวนรวมสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 

 2. ปริมาณขยะไดรับการจัดการอยาง
ถูกตอง รอยละ 75 

   กิจกรรมหลักที่ 2  
การบริหารจัดการขยะ  
 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ําเสีย และ
สงเสริมพัฒนาฟนฟู ลําน้ํา คู คลองสาธารณะ 
 
 
 
4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้า 
ในเขตชลประทานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
5. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่
เกษตรน้ําฝน (นอกเขตชลประทาน)ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ลําน้ํา คู คลอง สาธารณะ ไดรับ
การสงเสริม ฟนฟู อยางนอย 1 ลําน้ํา 
 
 
 
4.1 มีปริมาณน้ําตนทุนในเขต
ชลประทานเพ่ิมข้ึน 
4.2 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพิ่มขึ้น 
5.1 มีปริมาณน้ําตนทุนในเขต
ชลประทานเพ่ิมข้ึน 
5.2 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพิม่ขึ้น 

   กิจกรรมหลักที่ 3  
การมีสวนรวมในการจัดการ 
น้ําเสีย และสงเสริมพัฒนา 
ฟนฟู ลําน้ํา คูคลอง 
สาธารณะ 
   กิจกรรมหลักที่ 4  
การบริหารจัดการนํ้าเขต
ชลประทาน 
 
   กิจกรรมหลักที่ 5  
การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ี
เกษตรนํ้าฝน (นอกเขต
ชลประทาน) 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  

6.การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 
 
 7. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่ชุมชน
เมืองและเพ่ิมสิ่งกอสรางเพื่อลดการพังทลายของ
ตลิ่งตามเสนทางนํ้า  

6.พ้ืนท่ีที่ไดรบัการสงเสริมตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพ่ิมข้ึน 
 
7. มีระบบปองกันน้ําทวม หรือ
สิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลาย 
อยางนอย ปละ 1 แหง  

โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
 

กิจกรรมหลักที่ 6 
ดําเนินงานตามโครงการ    
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 
กิจกรรมหลักที่ 7  
การปองกันน้ําทวม และ 
การพังทลายของตลิ่ง 

 8. สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูดินเค็มเพื่อ
การเกษตร 

8.1 พื้นที่ดินเค็มไดรับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน8.2รายไดของเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการปรับปรุงดินเค็มเพ่ิมขึ้น 

กิจกรรมหลักที่ 8 การจัดการ
ดินเค็มเพ่ือการเกษตร 

2. ยกระดับการพัฒนา
จัดต้ังอุทยานธรณีโคราช
เปนอุทยานธรณีโลก
ยูเนสโก 

1. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสูอุทยาน
ธรณีโลกยูเนสโก 
 

1.ผลการประเมินตนเองตาม
แบบฟอรมของยูเนสโก ไมนอยกวา 
รอยละ 70 

กิจกรรมหลักที่ 9 บริหาร
จัดการอุทยานธรณีโคราช 
สูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

3. ใชพลังงานและพลังงาน
สะอาด 
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงานและ
สงเสริมการใชพลังงานสะอาด 

1.หนวยราชการในจังหวัดประหยัด
พลังงานมากกวา รอยละ 10 
2.สงเสริมใหมีการใชพลังงานสะอาด 
(พลังงานแสงอาทิตย) ในพ้ืนท่ีเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมหลักที่ 10 
การรณรงคประหยัดพลังงาน
และสงเสริมการใชพลังงาน
สะอาด 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน  
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จํานวน 4 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วดัแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. เสรมิสรางความมั่นคง
เพ่ือปกปองสถาบันหลักของ
ชาต ิ
2. เปนศูนยบริหารการ
จัดการเครือขายการปองกัน
และแกไขปญหา 
ดานความมั่นคงอยางยั่งยนื    
3. เสรมิสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท 
4. เสรมิสรางความมั่นคง
และความปลอดภัย 
ในชีวติและทรัพยสิน 
ของประชาชน  

     1. สรางความรูความเขาใจ   
ถึงความสําคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย      
ใหประชาชนไดรับรูรับทราบ 
     2. สงเสริม พัฒนาอาชีพ    
ตามแนวทางโครงการอันเนื่อง   มา
จากพระราชดําริ และการ 
เรียนรูหลักการทรงงาน 
     3. สรางระบบเครือขาย 
ในภาครัฐ และภาคประชาชน          
     4. สงเสริมการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของประชาชน 
หรอืนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
     5. สงเสริมในการใหความรู 
และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
     6. จัดระบบการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําความผิด 
     7. สรางระบบเครือขาย 
การทํางานเฝาระวัง 

     1. จํานวนพ้ืนท่ีการพัฒนาเพ่ือเสริม
ความมั่นคง เรงดวนอันดับแรก 57 
ตําบล 90 หมูบาน ไดรบัการพัฒนา  
     2. รอยละอัตราสวนการจับกุม
ดําเนินคดีเพ่ิมขึ้น  
     3. จํานวนผูไดรับผลกระทบจากสา
ธารณภยัท่ีไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบท่ีกําหนด     
 

 

     โครงการ
เสริมสรางความ
มั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

     กิจกรรมหลักที่ 1 การสรางความรู
ความเขาใจ การประชาสัมพันธ/การเผย
แผ/การเทิดทูนและธํารงไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย         
     กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาอาชีพ 
ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และการเรียนรูหลักการ 
ทรงงาน      
     กิจกรรมหลักที่ 3 การสรางระบบ
เครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 

     กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริมการสราง
ความปรองดองสมานฉันทของประชาชน 
หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวดั 
      กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสรมิในการ 
ใหความรูและการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน 

 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วดัแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
 
 

     8. สงเสริมการเตรียมความ
พรอมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย 

       กิจกรรมหลักที่ 6 การจัด 
ระบบการปองกันปราบปราม
ผูกระทําความผิด และการสราง
เครือขายดานการรักษาความ
ปลอดภัย และการชวยเหลือ
ประชาชน 
     กิจกรรมหลักที่ 7 การสราง
ระบบเครือขายการทํางานเฝาระวัง 
     กิจกรรมหลักที่ 8 การสงเสริม
การเตรียมความพรอมเพ่ือปองกัน
และลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
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แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จํานวน 1 แนวทาง 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วดัแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. เพ่ิมประสิทธภิาพระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

1. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
และเครือขาย ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2. สงเสริมและพัฒนาโครงสราง   
องคกรภาครัฐ ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏบิัติงาน การตรวจติดตาม และ    
การประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

   1. บุคลากรภาครัฐไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา อยางนอย
ปงบประมาณละ 2 รุน 
   2. องคกรไดรับการสงเสริม 
พัฒนา และยกระดับ        
อยางนอยปงบประมาณละ     
2 แหง 
    3. จังหวัดไดรบัการสงเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผล อยางนอย 6 คร้ัง 

โครงการเพ่ิมขีดความ 
สามารถบุคลากร 
องคกรภาครัฐ และ
เครือขาย 

กิจกรรมหลักที่ 1   พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ และเครือขาย  
ดานกระบวน การบริหารจัดการ องคกร
ภาครัฐ  มูงสู Korat 4.0, Smart City,  
Dry Port  และ MICE City และดานอื่น ๆ 
กิจกรรมหลักที่ 2  ยกระดับโครงสราง
องคกรภาครัฐ มูงสู Korat 4.0,Smart City, 
Dry Port  และ MICE City และ 
ดานอ่ืน ๆ 
กิจกรรมหลักที่ 3  สงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดําริ  ดาน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการ
พัฒนาการทองเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยปจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
1.1)  ประสานและบริหารจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

เมื่อป 2538 เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักนํ้าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
2.1)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในทุกดาน  
2.5)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย 

3)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกรรม 
3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสรมิใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.2)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรบัปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.3)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรและเพ่ิมชองทางตลาด 
3.5)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวย

และเพ่ือการอนุรักษ 
4)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

4.1)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
4.2)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
4.3)  สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
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4.5)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6)  ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ 
4.7)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  

สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
5)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
5.2)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 
5.3)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ

เรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ
แพทย 

6)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
6.1)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความ

จําเปนและความตองการของประชาชน 
6.2)  กอสราง ปรับปรงุเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ  

เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
6.4)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และ

สงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใชและรกัษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
6.5)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
7)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

7.1)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช โดยการอนุรกัษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

7.2)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมทั้งกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียว  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

7.3)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสราง
เครือขาย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคา
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

7.4)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึง
การสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

8)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
8.2)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบรกิารประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

8.4)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

9.1)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
9.2)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกร

ที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
9.3)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ 

โดยสรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10.1)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมนํ้าลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ 

10.2) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

10.3)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน 

“เมืองแหงการเกษตร  เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพ  ปราศจากโรคราย   
ชุมชนเขมแข็งและนาอยู    เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน” 
          2.2 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหาร 
   กิจการที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
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          2.3 เปาประสงค 
1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งย่ังยืน ประชาชนพ่ึงพาตนเองไดและปญหาความยากจนลดลง 
2. เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
3. เพื่อผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก ผูปวยเอดส และผูพิการตองไดรับการดูแล 
4. เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติคงอยูและปรับปรุงปาเสื่อมโทรม 
5. เพ่ือจัดสรางพื้นที่สีเขียวแกตําบลเมืองเกษตร 

 6. เพ่ือใหมีทรัพยากรน้ําใชในการเกษตรกรรมที่เพียงพอไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ลดผลกระทบจากน้ําทวม 
 7. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณปูการเพียงพอทั่วถึง 
 8. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเด็กทุกคนอยากเรียนตองไดเรียน 
 9. เพ่ือเพิ่มพูนการเรียนรูของชุมชนธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 10. เพ่ือใหบริหารราชการ ใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 11. เพ่ือใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 12. เพ่ือใหอบต.เมืองเกษตรสามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด 
 13. เพ่ือใหพนักงานอบต.เมืองเกษตรบริการดวยรอยยิ้ม โปรงใส  รวดเร็วและตรวจสอบได 
 14. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสามารถรางรายไดใหกับประชาชนทองถ่ิน 

 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดย

จะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2.กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 

2.5 คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตร เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
 
 

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งย่ังยืน ประชาชนพึ่งพา
ตนเองไดและปญหาความยากจนลดลง 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การชวยเหลือผู สูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดานสังคมและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมการสหกรณ  สงเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการหรือหนวย
อ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรท่ี
จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดําเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ื อพั ฒ นาด าน สั งคมและส ง เส ริมคุณ ภ าพ ชีวิต
ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดําเนินการแกไข
ปญหายาเสพติดเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก อป
พร.เพ่ิมประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน การปองกันและระงับ
โรคติดตอตางๆควบคุมปองกันโรคระบาดในพื้นท่ีพัฒนา
สงเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมูบาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพสรางเสริมสุขภาวะในชุมชน 
เชนการจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันฯลฯ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูก
ตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา ปาสาธารณะ ปลูกหญา
แฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สรางและซอมแซมฝาย
ชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯเปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ําทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจาย

ขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ 

สิ่งกอสรางในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคง

ปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 

พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

อนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
ราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขใหการบริหารงานราชการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  พัฒนาระบบการมีสวน
รวมในการพัฒนาของประชาชนฝกอบรมราษฎรใน
หมูบานใหมีความรูปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการ
ทองเท่ียว  
 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสามารถสราง
รายไดใหกับประชาชนทองถ่ิน 
 

 
   2.6 กลยุทธ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1. กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งย่ังยืน ประชาชนพ่ึงพาตนเองไดและปญหาความ

ยากจน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
1. กลยุทธใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2. กลยุทธใหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก ผูปวยเอดส และผูพิการตองไดรับการดูแล 
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 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. กลยุทธรักษาทรัพยากรธรรมชาติคงอยูและปรับปรุงปาเสื่อมโทรม 
2. กลยุทธการจัดสรางพื้นท่ีสีเขียวแกตําบลเมืองเกษตร 
3. กลยุทธใหมีทรัพยากรน้ําใชในการเกษตรกรรมที่เพียงพอไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบ 
 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1. กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
1. กลยุทธพัฒนาการศึกษาใหเด็กทุกคนอยากเรยีนตองไดเรียน 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1. กลยุทธเพ่ิมพูนการเรียนรูของชุมชนธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหาร 
   กิจการที่ดี 

1. กลยุทธใหบริหารราชการ ใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

2. กลยุทธใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

3. กลยุทธให อบต.เมืองเกษตร สามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด 

4. กลยุทธใหพนักงาน อบต.เมืองเกษตร บริการดวยรอยยิ้ม โปรงใส  รวดเร็วและตรวจสอบได 

 ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
1. กลยุทธสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสามารถรางรายไดใหกับประชาชนทองถ่ิน 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร  (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

กําหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรที่เก่ียวของกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 8 ยุทธศาสตร และ 14 กลยุทธ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1. กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งย่ังยืน ประชาชนพ่ึงพาตนเองไดและปญหาความ

ยากจน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
1. กลยุทธใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2. กลยุทธใหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก ผูปวยเอดส และผูพิการตองไดรับการดูแล 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. กลยุทธรักษาทรัพยากรธรรมชาติคงอยูและปรับปรุงปาเสื่อมโทรม 
2. กลยุทธการจัดสรางพื้นท่ีสีเขียวแกตําบลเมืองเกษตร 
3. กลยุทธใหมีทรัพยากรน้ําใชในการเกษตรกรรมที่เพียงพอไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบ 
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 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
1. กลยุทธพัฒนาการศึกษาใหเด็กทุกคนอยากเรยีนตองไดเรียน 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1. กลยุทธเพ่ิมพูนการเรียนรูของชุมชนธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหาร 
   กิจการที่ดี 

1. กลยุทธใหบริหารราชการ ใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

2. กลยุทธใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

3. กลยุทธใหอบต.เมืองเกษตรสามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีไดมากที่สุด 

4. กลยุทธใหพนักงานอบต.เมืองเกษตรบริการดวยรอยยิ้ม โปรงใส  รวดเร็วและตรวจสอบได 

 ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
1. กลยุทธสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสามารถรางรายไดใหกับประชาชนทองถ่ิน 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
  ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มุงพัฒนา 8 ดาน 
ไดแก การพัฒนาดานเศรษฐกิจการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคการพัฒนาดานการศึกษาการพัฒนาดาน
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการที่ดีการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. วิเคราะห SWOT ในมิติดานทรัพยากรในการบริหารการจัดการ  4 m 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1. อัตรากําลังคนทํางานในองคกรมีจํานวนมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับองคกรที่มีรายไดเทียบเทากัน  
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ
หลากหลายในตําบล  
4. ประชากรมีประมาณสามพันกวาคน หมูบาน 7 
หมูบาน ถือเปนจํานวนที่เหมาะสมไมมากไมนอย
เกินไปทําใหสามารถใหบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึง 
5. มีการรวมกลุมท่ีเขมแข็งในพ้ืนท่ีหลายกลุม เชน 
กลุมดอกไมจันทน  ชมรมผูสูงอายุ   
6. ปจจุบันมีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ  
e-laas หลายคน 
7. มีรถยนตราชการและรถกระเชาไวคอยชวยเหลือ
ประชาชน 3 คัน 

1. ปญหาดานทรัพยากรบุคคลที่มมีากเกินงาน เชน 
การอูงาน 
2. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมูบาน
เปนเกณฑ ไมไดนําเอาปญหาและความตองการเปน
เกณฑ 
3. การเรียกใชรถราชการทําไดงายทําใหบางคร้ัง
นําไปดําเนินการในสิ่งท่ีไมจําเปนเรงดวน 
ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในการเปน 
อบต.ตนแบบ ดานสวัสดิการสังคม 
2. สามารถประสานยืมครุภัณฑยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ขางเคียง เชน  รถดับเพลิงของเทศบาล
ขางเคียง 
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีเว็บไซตรวม
หนังสือสั่งการตางๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศตางๆ 

1. กรมสงเสริมจัดสรรเงินคาตอบแทนครูผูดูแลเด็กไม
ครบตามเงนิเดือนที่แทจริง ให อบต.จายสวนเพิ่ม 
2. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินคอนขางนอยเมื่อ
เทียบกับภารกิจ และสวนใหญเปนเงนิผาน เชน งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ เอดส งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 
3.ครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑสํานักงานที่มีอยู
เร่ิมชํารุดและลาสมัย 
4. ปญหาในระเบียบขอกฎหมายที่ยังไมครอบคลุม
ความตองการของประชาชน เชน ไฟไหมบานหลัง
เดียว รัฐใหการชวยเหลือไมได เปนตน 
5.สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ อปท.อยาง
เขมขน บางครั้งปญหาไมไดเกิดที่ อปท.แตเปนปญหา
ระเบียบกฎหมายที่สวนกลางกําหนดมามีปญหา
ในทางปฏิบัติ เชน ปญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาได
หรือไม ฯลฯ 
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2. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพื้นที่ ดานเศรษฐกิจและการเกษตร 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1.ออกขอบัญญัติของตนเองได 
2.มีงบประมาณเพียงพอ 
3.มีแหลงนํ้าใตดินอยูในพ้ืนท่ี 
4.บุคลากรมีคุณภาพ สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่
ทําใหเขาใจและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
5.มีนโยบายและยุทธศาสตรท่ีชัดเจนเนนการม ี
สวนรวมมีแผนพัฒนาที่ชัดเจน 
6.มีโครงการพัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสราง 
แหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็ก เพ่ือการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
7.พ้ืนท่ีตําบลเมืองเกษตรเหมาะกับการทําการเกษตร
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
8.มีการสงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรใหแก
ประชาชน 
9.ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบ
อาชีพและมีการพัฒนานําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชใน
การเกษตร 

1.ไมมีระบบชลประทานในพื้นที่ขาดการบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบ 
2.การบริหารงบประมาณที่ไมตรงตอความตองการของ
ประชาชน 
3.การประชาสัมพันธเร่ืองการใชน้ําใหประชาชนเขาใจ
มีนอย การจัดหาแหลงน้ําใหม ๆ  ยังไมท่ัวถึง  
4.การจัดสรรงบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําใหการ
พัฒนาไมตอเน่ือง 
5.งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพไมเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน 
6.แหลงนํ้าตื้นเขิน ทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําเพียงพอ 
7.ไมมีการวางแผนบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวน 
8.ดานการบริหารเปนองคกรขนาดเล็ก มีทรัพยากร
เคร่ืองมือ และอุปกรณในการทํางานไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
9.ความตองการของประชาชนมีมาก บริการไดยังไม
ทั่วถึง 
10.ขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อทําการเกษตรในหนาแลง 
ขนาดของแหลงน้ําในชุมชนมีไมเพียงพอตอภาคการทํา
การเกษตรและอุปโภค 
12.ผลผลิตราคาตกตํ่าไมคุมกับการลงทุนเกษตรกร
ขาดทุน 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.แนวคิดพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
2.มีการพัฒนาทางการเกษตร เนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบายใหจัด zoning การเกษตร 
3.ดานการเมือง มีการสนับสนุนและสงเสริมโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
4.มีการกระจายอํานาจสู ทองถ่ินมากข้ึน ทําใหเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
5. มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการขยาย
พื้นท่ีทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 
6.รัฐบาลมีนโยบายใหผลผลิตทางการเกษตรเปนครัว
โลก 
 
 
 

1.ความไมเขาใจในแนวทางพระราชดําริและความไมรู
ในการที่จะสานตอการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ 
2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 
3.การสงเสรมิจากภาครัฐไมมีความตอเน่ือง ไมมีการ
ติดตามผลประเมินโครงการอยางเปนรปูธรรม ทําให
ประชาชนไมไดรับความรูความเขาใจที่แทจริง 
4.ในฤดูแลงมีปริมาณน้ํานอย ไมสามารถนําน้ํามาใช
อุปโภคได  
5.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
6. ปญหาดานสภาพพื้นที่ เชน ดินเค็ม ดินและปาเสื่อม 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
7. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
8.ประชาชนส วน ใหญ ในพื้ น ท่ีป ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
9.มีหนวยงานอ่ืนๆเปนพันธมิตร เชน เกษตรอําเภอ 
พัฒนาชุมชน 
10.มีพื้นที่ทางการเกษตรมาก 
11.รัฐบาลและภาคเอกชนใหความสําคัญและสงเส
ริมการจําหนายสินคา OTOP  
12.นโยบายการเจรจาการคาระดับทวิภาคี (FTA) 
และพหุภาคี  (WTO) ได เป ดโอกาสให สินค าของ
ประเทศคูสัญญาสามารถสงออกไปจําหนายได โดย
ไมเสียภาษีนําเขา 

7.สภาพภูมอิากาศแปรปรวน ไมเปนไปตามฤดูกาลและ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลงวาตภัย 
ฯลฯ 
8.ลักษณะดินในพ้ืนทีส่วนใหญเปนดินรวนปนทราย  
มีพื้นที่ดินเค็ม และดินขาดความอุดมสมบูรณ 
9.ผลผลิตการเกษตรตอไรต่ํา สงผลตอการเคลื่อน 
ยายแรงงานภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาค
บรกิารเพ่ิมขึ้น 
10.ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ํา 
11.ปญหาโรคระบาด ทั้งวัชพืช เพลี้ย และแมลง
เกษตรกรตองใชสารเคมีทําใหมีตนทุนสูงขึ้น ในขณะที่
จํานวนผลผลิตลดลง 
12.เกษตรกรไทยยังเปนกลุมท่ียังมีความออนแอ ขาด
ความเชื่อมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน ขาดความสามารถในดานการ
จัดการ ขาดโอกาส ขาดแคลนเงินทุน และ
ความสามารถในการเขาถึงปจจัยโครงสรางพื้นฐานการ
ผลิต จึงยังไมมีความพรอมในการพัฒนาและเริ่มตน 
รวมทั้งไมสามารถสรางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
13.เกษตรกร เนนการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ปลูกพืช
ชนิดเดียว) ทําใหสงผลกระทบตอการผลิตและกลไกของ
ตลาด 
14.เกษตรกรขาดความรูเร่ืองการเกษตรแบบยั่งยืนและ
ยังนิยมใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรพืูชมากกวาการทํา
การเกษตรอินทรีย 
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3. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพื้นที่ ดานสังคม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1.ผูบริหารใหความสําคัญ นโยบายดานการพัฒนา
สังคม 
2.มีเครือขายดานสังคมโดยมี มี ส.อบต.  อสม.  
เปนตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
3.มีการสงเสรมิบทบาทของสตรี ผูสูงอายุ ผูดอย
โอกาสผูพิการ เพ่ิมมากข้ึน 
4.มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน ตอเนื่อง 
และเปนรูปธรรม 
5.อบต. สามารถบริหารไดโดยตรงผานสมาชิกสภา 
ที่เปนตัวแทนประชาชนในหมูบานนั้นๆ 
6.มีการพัฒนาผูดอยโอกาสทางสังคม โดยการ 
ฝกอาชีพทําใหสามารถเลี้ยงชีพได 
7.มีนโยบายในการพัฒนา เด็ก เยาวชน สตรี และคน
พิการ 
12.มีงบประมาณเพ่ือใชการดําเนินงาน 
13.อบต.เมืองเกษตรสามารถเปนแกนนําหลัก 
ในการบูรณาการกับภาคีเครือขายตาง ๆใหเขามามี 
สวนรวมในการพัฒนาสังคม และสามารถดูแลเด็ก 
เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุได 
14..มีการใหความรูดานสาธารณสุขพื้นฐานแก
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.) อยางตอเนื่อง
เหมาะสม 
15.มีการรวมกลุมกิจกรรมดานสุขภาพ 
16.มีจํานวน อปพร. และตํารวจบานในพื้นที่  
พรอมใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
17.มีการสงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวน
ราชการหนวยงาน พรอมในการปองกันภัยและการ 
ชวยเหลือผูประสบภัย 
18.ผูนําชุมชน และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ตามโครงการตางๆที่จัดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

1.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือจาก
ภาครัฐและเอกชน ประชาชนไมทั่วถึง และระบบการ
จัดเก็บฐานขอมูลดีเพียงพอ 
2.ขาดการสนับสนนุและความเขาใจของแตละหมูบาน
ชุมชนอยางตอเนื่อง การสงเสรมิสนับสนุนจากภาครฐั 
3.ขาดการตดิตามและประเมินผลโครงการอยาง
จริงจัง 
4.งบประมาณที่จัดสรรดานการพัฒนาสังคมมีนอย 
ไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ไมทั่วถึง 
6.ประชาชนในชุมชนขาดความรูและการพัฒนาใน 
ดานอาชีพ 
7.ระบบฐานขอมูลดานสังคมยังไมชัดเจนประชาชน 
ใหขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนไมตรงกับขอเท็จจริง 
8.หมูบานชมุชนขาดความเขมแข็ง 
9.ปญหาโรคไมติดตอท่ีมีแนวโนมจะสูงข้ึนทําใหมี 
ผูเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ไดแก โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ 

10.ประชาชนสวนใหญ ขาดความรูและความ
ตระหนักในเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 
11.ขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถใน 
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแกไข
ความเดือดรอนของประชาชน 
2.คณะกรรมการหมูบานและผูนําชุมชนมีความ 
เขมแข็ง 
3.การเปดรับกระแสโลกาภิวัตน ประชาชนมีความ
ตื่นตัวตระหนักในหนาที่ สิทธิของตนในดานตาง ๆ ที่
เก่ียวของในการดําเนินชีวิตมากยิ่งข้ึน 
4.การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินดานตาง ๆ และมีงบประมาณจากสวนกลาง  
ลงมายังจังหวัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอ
ของบประมาณดานการพัฒนาสังคมได 
5 .การรวมมือระหวางสวนราชการที่ดําเนินโครงการ
การพัฒนาสังคม 
6.อปท. มีหนวยงานที่คอยใหคําปรึกษาดานการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.รัฐบาลใหความสําคัญตอความมั่นคง และมีการ
ประชาสัมพันธการปองกันเบื้องตนใหแกประชาชน 
7.มีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.) ซึ่งหมูบานตางๆ ยังดําเนินงานอยางเขมแข็ง 

1.ปญหาหนี้สินของประชาชน 
2.ปญหาอบายมุข การพนัน และสิ่งเสพติด ขาดการ
ดูแลแกไขชุมชนไมรวมกันปองกันปราบปรามอยาง
จริงจัง 
3 .ปญหาการแตกแยกทางความคิดของสังคม
การเมือง 
4. ปญหาการขาดสามัคคีของคนในชุมชน 
5.ปญหาความยากจน แตกตางทางฐานะ ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม 
6.อํานาจหนาท่ีตามแผนกระจายอํานาจฯ ยังไมมี
ความชัดเจนในภารกิจ 
7.แรงงานฝมือมีนอย สวนใหญจบการศึกษาเพียง
ระดับภาคบังคับและ มีฐานะยากจน สงผลใหมีการ 
ยายถ่ินไปหาทํางานในตางจังหวัดสูง 
8.กระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกที่ 
เขามากระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 
9.คานิยมในการดื่มสุราในชวงเทศกาล ทําใหเกิด
อุบัติเหตุ และมีจํานวนผูเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้นทุกป 

 

4. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพื้นที่ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนรวมมือกับสวนราชการ
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 
2.มีการปลูกปาและฟนฟูทรัพยากรปาไม รวมทั้ง
บูรณาการบริหารจัดการดิน น้ํา ขยะ และมลภาวะใน
เขตพ้ืนท่ี 
3.เยาวชนไดรับการปลูกฝงจากสถานศึกษาใหมีความรู
ในดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
4.ชุมชนมีการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมดวยตนเอง  
เชนการจัดการปญหาขยะชุมชน 
 
 
 

1.ประชาชนขาดจิตสํานึก ไมปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ มลภาวะ ขยะมูลฝอย จนกอใหเกิดปญหาสิ่ง
แวดลอมของชุมชนทองถ่ิน 
2.ไมมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
ยั่งยืน 
3.วิธีการกําจัดขยะไมถูกวิธี ชุมชนขาดจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.การประชาสัมพันธ รณรงคและใหความรูแก 
ประชาชนดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ 
มีไมตอเนื่อง 
5.ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในการ
รักษาการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาที่
ควรมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไม
เหมาะสม ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ภาวะโลกรอน  
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จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
 6.มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ 

7.ประชาชนทําลายสิ่งแวดลอม โดยการเผาปา เผา
ซงัขาวในนา การทิ้งขยะไมเปนท่ี ลักลอบปลอยของ
เสียลงที่สาธารณะ โดยไมผานการบําบัด 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.มีโครงการในพระราชดําริที่สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน โครงการ
ปลูกหญาแฝก เปนตน 
2.นโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
3.มีหนวยงานสนับสนุนพันธุพืชไปปลูกในที่สวนบุคคล
หรือท่ีสาธารณะ  
4.เกิดกระแสทางสังคม และการรณรงคทางสื่อตาง ๆ 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทํา
ใหประชาชนมคีวามตื่นตัว และใหความสําคัญในการ 
ปองกันรกัษาสิ่งแวดลอม เพ่ิมมากขึ้น 
5.การรณรงคเร่ืองภาวะโลกรอน ลดใชพลังงาน และ
ทําใหเกิดการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น  
 

1.ปญหาดินเสื่อมโทรมเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใช
ปุยเคมี และสารเคมี 
2.ปญหาลักลอบตัดตนไมทําลายปาประชาชนเพ่ือทํา
เกษตรกรรม 
3.การท้ิงขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ และการกําจัด
ขยะท่ีไมถูกสุขลักษณะ 
4.ภาวะโลกรอนทวีความรุนแรง สิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรม 
5.ทรัพยากรปาถูกทําลาย เสื่อมโทรม แหลงน้ํา
ธรรมชาติตื้นเขิน 
6.ความแปรปรวนของสภาพแวดลอม ทั้งปริมาณฝน 
อุณหภูมิที่สูงขึ้น ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
เปล่ียนแปลง 
7.ประชาชนไมเขาใจบทบาทหนาที่ของอปท.ในการ
จัดการสิ่งแวดลอม เชน การบุกรุกที่สาธารณะ 
อยางแทจริง จึงไมคอยใหความรวมมือ 

 

5. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพื้นที่ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1.มีงบประมาณเปนของตนเอง และสนับสนุนดาน 
งบประมาณอยางเต็มที่ 
2.ผูบริหารทองถ่ินมีนโยบายใหความสําคัญในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
4.อบต.สามารถซอมแซมถนนที่ชํารุด หรือโครงสราง
พื้นฐานอ่ืนไดในเบ้ืองตน 
5 .ผูบริหารมีความสัมพันธท่ีดีตอการเมืองระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน 
 

1.โครงการท่ีอยูในแผนพัฒนามีจํานวนมากแตเงิน
งบประมาณมีไมเพียงพอ 
2.โครงสรางพ้ืนฐานยังเปนลักษณะเล็กๆ ไม 
เปนลักษณะโครงสรางใหญๆ ถนนสวนใหญมีสภาพ
ชํารุด 
4.การพิจารณาโครงการยังไมเนนความจําเปน และ
แกไขปญหาเรงดวนของประชาชนตามลําดับ
ความสําคัญกอนหลังเนื่องจากการประชาคม
ประชาชนเขามีมาสวนรวมในการจัดลําดับ
ความสําคัญนอย 
5.อบต.มีงบประมาณไมเพียงพอในการกอสราง/ 
ซอมแซมถนนที่ เนื่องจากมีถนนในความรับผิดชอบ
ตองการกอสรางปรบัปรุงซอมแซมจํานวนมาก 
6.ขาดความรวดเร็ว และคุณภาพของโครงสราง
พ้ืนฐานต่ํา เพราะอายุการใชงานนอยมาก 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.ภาครัฐใหความสําคัญกับการขยายและพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน 
2.มีการบูรณาการกับหนวยงานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน 
3.นโยบายสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระดับชาติ
4.มีภาคการเมืองระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับ
ประเทศให การสนับสนุน  และสามารถผลั กดัน
งบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐานจากสวนกลาง 
5.มีแนวนโยบายการพัฒนาจากหนวยงานระดับกรมที่
เอ้ือตอการทํางาน 
6.นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาดานการ 
ขนสงและโลจิสติกส 

1.เกิดภัยทางธรรมชาติทําใหถนนเสียหาย 
2.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
3. ไมสามารถแกปญหาและความตองการของ
ประชาชนไดหมด 
4.ปญหาดานเศรษฐกิจถดถอย 
5.สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทยพมาลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปรอินโดนีเซียฟลิปปนสกัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ กับ
คูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให 
AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 8 

ยุทธศาสตร ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองเรงสรางความรูความเขาใจใหประชาชนตระหนักถึงการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตการเกษตรและการรวมกลุมอาชีพเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมของผลผลิตเพ่ือใหสามารถสูกับการคาเสรี 
อาเซยีนได   สงเสรมิใหประชาชนเรียนรูและเขาใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหสามารถพ่ึงมาตนเองสามารถ
ลดรายจาย  สรางรายได  มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ

อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบรอยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึ้น 

ปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอที่สําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก 
SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเท่ียว 
มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากขึ้นปญหาการแบง
ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติที่ดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดและอาจมีแรงงานตางชาติอพยพ
เขามาทํางานในพื้นที่มากข้ึน  อาจเกิดปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอยาง
มากจากชนชัน้ที่มีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไมรูกฎหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การบุกรุกพ้ืนที่ปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุทั้งท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรทําใหที่ทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายที่ดินใหนายทุน
ตางๆชาติแลวไมมีท่ีทํากิน สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน 
หรือการอ่ืน ใด การพัฒ นาโครงสราง พ้ืนฐานที่ สํ า คัญ  เชน  ถนน ป ายจราจรที่ มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดเร่ิมตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติเขามาสอน
ภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อนํารองไปสูโครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาให
ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทยมากขึ้น 

เชน อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหวางผูนับถือศาสนาที่แตกตาง
กัน เชน ชาวครสิเตียนมาทองเที่ยวในวัดที่เปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 
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 ประชาสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สําคัญ คือ การพัฒนามนุษย
และการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมี
อาหารที่เปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือ
นามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 
 ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหาร 

   กิจการที่ดี 
 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 

รวมทั้งปญหาการกอการรายที่เปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 
 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพื่อสื่อสารกับชาวตางชาติที่
ตองการทํานิติกรรมตางๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองที่ การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาที่
ภาครัฐจําตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับที่สื่อสารกับผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองเรงบูรณาการรวมกับสวนราชการในระดับอําเภอเพ่ือ
สรางหรือจัดหาแหลงทองเท่ียวหรือจัดหาสถานที่ตองเท่ียวเชิงอนุรักษภายในพ้ืนท่ี  รวมท้ังรวมบูรณาการการ
ทํางานกับโรงแรมรีสอรท ที่พักในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาไปสูความยั่งยืนของสถานที่ทองเที่ยว 
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สวนที่ 3  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานบริการชุมชนและสังคม 
ดานการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

 

สํานักปลัด กองสาธารณสุข ฯ
กองชาง 
กองการศึกษาฯ
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชวีิต 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
ดานบริหารงานทั่วไป 
ดานการดําเนินงานอื่น 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการแผนงานงบกลาง 

สํานักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

กองชาง  
กองการศึกษาฯ
กองคลัง 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
ดานเศรษฐกิจ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

สํานักปลัด  
กองชาง  
กองการศึกษาฯ
กองคลัง 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
ดานการดําเนินงานอื่น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการพาณิชย 
แผนงานการเกษตร 
 

กองชาง 
 

สํานักปลัด  
กองการศึกษาฯ
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                                                                                                 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

 
 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 

 
 

กองการศึกษาฯ 
หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

สํานักปลัด  
กองชาง  
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  

ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ

นันทนาการ 

 

กองการศึกษาฯ 
หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

สํานักปลัด 
กองชาง  
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

ราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการ

บริหารกิจการที่ดี 

 

ดานบริหารงานทั่วไป 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
ดานการดําเนินงานอื่น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ

นันทนาการ 

 

สํานักปลัด 
หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

รวม 8 4 11 6 5 

 

 

 



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 415,000 8 415,000 8 415,000 8 415,000 8 415,000 40 2,075,000

1.2  แผนงานการเกษตร 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000

รวม 10 495,000 10 495,000 10 495,000 10 495,000 10 495,000 50 2,475,000

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 1,330,000 5 1,330,000 5 1,330,000 5 1,330,000 5 1,330,000 25 6,650,000

2.2  แผนงานสาธารณสุข 16 754,815 16 766,500 16 766,500 16 766,500 16 766,500 80 3,820,815

2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 5 270,000 5 270,000 5 270,000 5 270,000 5 270,000 25 1,350,000

2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000

2.5  แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 1,280,000 4 1,280,000 4 1,280,000 4 1,280,000 4 1,280,000 20 6,400,000

2.6  แผนงานงบกลาง 6 5,845,200 6 7,717,200 6 8,664,000 6 8,664,000 6 8,664,000 30 39,554,400

รวม 37 9,550,015 37 11,433,700 37 12,380,500 37 12,380,500 37 12,380,500 185 58,125,215

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

ป 2561 ป 2563 ป 2565ป 2562 ป 2564

ยุทธศาสตร

รวม 5 ป



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 5 25,000

3.2  แผนงานสาธารณสุข 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 3 140,000 3 140,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 18 730,000

3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 5 25,000

3.5  แผนงานการเกษตร 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 10 75,000

รวม 8 175,000 8 175,000 9 185,000 9 185,000 9 185,000 43 905,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 209 111,697,910 203 110,695,910 222 119,125,410 221 118,925,410 221 118,925,410 1,076 579,370,050

4.2  แผนงานการเกษตร 20 14,899,500 20 14,899,500 25 21,769,500 25 21,769,500 25 21,769,500 115 95,107,500

รวม 229 126,597,410 223 125,595,410 247 140,894,910 246 140,694,910 246 140,694,910 1,191 674,477,550

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศกึษา 18 2,122,000 25 2,252,700 25 2,307,700 25 2,307,700 25 2,307,700 118 11,297,800

รวม 18 2,122,000 25 2,252,700 25 2,307,700 25 2,307,700 25 2,307,700 118 11,297,800

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รวม 5 ปป 2565ป 2561 ป 2562

ยุทธศาสตร

ป 2564ป 2563



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 160,000 7 163,000 8 170,000 8 170,000 8 170,000 37 833,000

รวม 6 160,000 7 163,000 8 170,000 8 170,000 8 170,000 37 833,000

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 4,220,000 16 4,520,000 16 4,520,000 16 4,520,000 16 4,520,000 80 22,300,000

7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2,400,000 2 2,600,000 2 2,600,000 2 2,600,000 2 2,600,000 9 12,800,000

7.3  แผนงานการศกึษา 2 35,000 2 35,000 2 35,000 2 35,000 2 35,000 10 175,000

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน 16 4,122,000 16 4,122,000 18 4,831,600 18 4,831,600 18 4,831,600 86 22,738,800

7.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 34,000 2 34,000 2 34,000 2 34,000 2 34,000 10 170,000

รวม 37 10,811,000 38 11,311,000 40 12,020,600 40 12,020,600 40 12,020,600 195 58,183,800

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว

8.1  แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 10 1,300,000

รวม 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 2 260,000 10 1,300,000

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2564

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รวม 5 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)



รวมทั้งสิ้น 347 150,170,425 350 151,685,810 378 168,713,710 377 168,513,710 377 168,513,710 1,829 807,597,365



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตร

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  -เพ่ือสงเสริมความรูและ จํานวน ๕๐  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

พัฒนากลุมอาชีพตางๆ โครงการไดรับการอบรม ในหลักวิชาการในการประกอบ

สรางความเขมแข็งใหกับ และสามารถนําความรู อาชีพเพ่ิมมากขึ้นและสราง

ชุมชนภายในเขตองคการ ไปปฏิบัติไดจริง ความเขาใจในการประกอบอาชีพ

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

๒ โครงการสงเสริมการจัดทําปุยหมัก  -เพ่ือสงเสริมความรูและ จํานวน ๕๐  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

ชีวภาพ  ตําบลเมืองเกษตร พัฒนากลุมอาชีพตางๆ โครงการไดรับการอบรม ในหลักวิชาการในการทําปุยหมัก

สรางความเขมแข็งใหกับ และสามารถนําความรู ชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น

ชุมชนภายในเขตองคการ ไปปฏิบัติไดจริง

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

๓ โครงการสงเสริมกลุมดอกไมจันทน  -เพื่อสงเสริมอาชีพและรายได จํานวน ๕๐  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -กลุมสตรีในชุมชนมีความรูและ สํานักปลัด

ตําบลเมืองเกษตร ของกลุมสตรี โครงการไดรับการอบรม ทักษะในการทําดอกไมจันทนและ

และสามารถนําความรู พวงหรีดสามารถนําไปประกอบ

ไปปฏิบัติไดจริง อาชีพและสรางรายไดเพ่ิมขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตร

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู  -เพ่ือสงเสริมความรูและ จํานวน ๕๐  คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๑๐๐ ผูเขารวม  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พัฒนากลุมอาชีพตางๆใหกับ โครงการไดรับการอบรม ในหลักวิชาการในการประกอบ

พอเพียง ประชาชนภายในเขตองคการ และสามารถนําความ อาชีพเพ่ิมมากขึ้น

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร รูไปปฏิบัติไดจริง

๕ โครงการสงเสริมการจัดทําอิฐบล็อค  -เพื่อสงเสริมอาชีพและรายได จํานวน ๕๐  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -กลุมสตรีในชุมชนมีความรูและ สํานักปลัด

ตําบลเมืองเกษตร ของประชาชน โครงการไดรับการอบรม ทักษะในการทําดอกไมจันทนและ

และสามารถนําความรู พวงหรีดสามารถนําไปประกอบ

ไปปฏิบัติไดจริง อาชีพและสรางรายไดเพ่ิมขึ้น

6 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ -เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิตของ -จัดฝกอบรมและ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 8๐ ผูเขารวม  -ประชาชนมีแนวคิดในการรวมกลุม สํานักปลัด

ของชุมชน ประชาชน ศึกษาดูงาน โครงการไดรับการอบรม เพ่ือพัฒนากลุมและมาตรฐานอาชีพ

-เพื่อสรางแนวคิดในการพัฒนา ผูเขาอบรม 100 คน และสามารถนําความ พัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑอันนําไปสู

อาชีพใหกับชุมชนทองถิ่นอันจะเปน ประชาชน 93 คน รูไปปฏิบัติไดจริง ความเขมแข็งของอาชีพ และยกระดับ

การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ เจาหนาที่ 7 คน คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ของประชาชนใหมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตร

1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  -เพ่ือสรางความรูและความ นักเรียนศูนยพัฒนา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของนักเรียน  -นักเรียนมีความรู  ความเขาใจ กองการศึกษาฯ

เขาใจและความตระหนักถึงการ เด็กเล็ก อบต. มีความรูหลักปรัชญา หลักการดํารงชีวิตดวยปรัชญา (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ดํารงชีวิตดวยปรัชญาเศรษฐกิจ เมืองเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงและ เศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียงของนักเรียนและชุมชน นําไปใชในชีวิตประจําวัน

๘ โครงการอบรมสงเสริมและ  -เพ่ือสงเสริมความรูและ จํานวน ๕๐  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน พัฒนากลุมอาชีพตางๆ โครงการไดรับการอบรมในหลักวิชาการในการประกอบ

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 สรางความเขมแข็งใหกับ และสามารถนําความรู อาชีพเพ่ิมมากขึ้นและสราง

ชุมชนภายในเขตองคการ ไปปฏิบัติไดจริง ความเขาใจในการประกอบอาชีพ

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

รวม     8        โครงการ - - 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 - - -

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตร

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืช -มีการจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืช -จัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืช 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๑๐๐ ผูเขารวม -ชุมชนมีศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สํานักปลัด

ชุมชน  อบต.เมืองเกษตร ชุมชนใหเปนรูปธรรม สามารถ ชุมชน จํานวน  1 ศูนย โครงการไดรับการอบรม ใหเปนรูปธรรม และดําเนินกิจกรรมตอเน่ืองได

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองได -อบรมใหความรู และสามารถนําความ -คณะกรรมการศูนยฯไดรับความรู

-จัดอบรมคณะกรรมการศูนยฯ จํานวน  30  คน รูไปปฏิบัติไดจริง และเผยแพรความรูได

ใหมีความรูสามารถเผยแพรความรู

แกเกษตรกรท่ัวไปได

-เกษตรกรสามารถเพาะขายเช้ือรา

เพื่อปองกันกําจัดศัตรรูพืชไดทันเวลา 

2 โครงการฝกอบรมใหความรูการ  -เพ่ือสรางความรูและความ จํานวน  50 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

ลดตนทุนการผลิตดานการเกษตร เขาใจในการลดตนทุนดานการเกษตร รับการอบรมนําความรู ในหลักวิชาการในการประกอบ

และดํารงชีวิตดวยปรัชญาเศรษฐกิจ ที่ไดไปปฏิบัติไดจริง อาชีพเพ่ิมมากขึ้น และสามารถ

พอเพียง ลดตนทุนการผลิตได

รวม     2        โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - -

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ  -เพื่อใหเจาหนาที่ และสมาชิก จัดสงเจาหนาที่และ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -เจาหนาที่และสมาชิก อปพร. สํานักปลัด

ปฏิบัติงานดานการปองกันและ อปพร. ไดเรียนรูเทคนิคใหมๆ สมาชิก อปพร.เขา รวมโครงการไดรับการ นําความรูและประสบการณที่ได

บรรเทาภัยตางๆ มาพัฒนาขีดความสามารถ ประชุม/อบรม อบรมและสามารถนํา มาเปนแนวทางทํางานสามารถ

ความรูไปปฏบิัติไดจริง ทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการปองกันภัย  -เพ่ือใหศูนย อปพร.มีวัสดุ อุปกรณสํานักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 90  ของ  -มีอุปกรณปองกันภัยไวเพื่อการ สํานักปลัด

ประจําศูนย อปพร.และคาวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานใหครบ และอุปกรณปองกันภยั อุปกรณมีประสิทธภิาพ ปฏิบัติหนาที่

เครื่องดับเพลิงน้ํายาเคมี เพื่ออํานวยความสะดวกในการ และคาวัสดุ สามารถอํานวยความ

ปฏิบัติหนาที่ เครื่องดับเพลิง สะดวกในการปฏิบัติหนาที่

น้ํายาเคมี ไดยิ่งขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการปองกันและลดอุบัติภัย  -เพ่ือใหศูนย อปพร.มี จัดสงเจาหนาที่และ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของการเกิด ๑.อปพร อบต.เมืองเกษตรมี สํานักปลัด

บนทองถนน งบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุ สมาชิก อปพร.เขา อุบัติเหตุที่ไดรับการชวย ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ในการดําเนินกิจการภายใต ประชุม/อบรม เหลือ และดูแลความ ๒.ประชาชนในทองถ่ินไดรับการ

ปลอดภัยในชีวิตและ ชวยเหลือจากหนวย อปพร.

ทรัพยสิน อบต.เมืองเกษตร ในความ

ปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน

ยิ่งขึ้น

๓.สรางความสัมพันธระหวาง 

อปพร. กับภาครัฐและเอกชน

และสรางชื่อเสียงใหกับ อบต.

๔ โครงการจัดหารถยนตกูชีพกูภัย  ๑.เพ่ือเตรียมการชวยเหลือและ จํานวน ๑ คัน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ ๑๐๐ ของผูไดรับ  -เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและ สํานักปลัด

ประจําตําบล ใหการชวยเหลือเปนไปดวยความ การชวยเหลือมีความ ลดความเสียหายในชีวติและ

รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสินของประชาชนและได

๒.เพื่อใหประชาชนไดรับความ ทรัพยสิน รับการดูแลจาก อปท.

ปลอดภัยมากที่สุดขณะเกิดเหตุ

หรือเกิดภัย

ที่

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการดูแลความปลอดภัยในชีวิต  -เพ่ือรักษาความปลอดภัยใน ประชาชนในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ  -ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักปลัด

และทรัพยสินของประชาชนในตําบล ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เมืองเกษตร ประชาชนมีความปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

เมืองเกษตร และสวนราชการในเขตตําบล ในชีวิตและทรัพยสิน

เมืองเกษตร

รวม     5        โครงการ - - 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงคควบคุมและปองกัน -เพ่ือปองกันและควบคุมโรค จํานวน ๑  ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 100 เปนพื้นที่  -ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ กองสาธารณสุขฯ

โรค มิใหเกิดขึ้น/ปองกันการแพร ปลอดโรคติดตอ สมบูรณ แข็งแรง และชุมชน

ระบาดของโรคตางๆ ปราศจากโรครายแรง

๒ โครงการปองกันและควบคุมโรค  -เพ่ือปองกันการเกิดโรคติดตอ จํานวน ๑ ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 เปนพ้ืนที่  -ไมมีผูเปนไขเลือดออกในเขต กองสาธารณสุขฯ

ไขเลือดออก จากสัตวสูคน ปอลดโรคติดตอ ตําบลเมืองเกษตร

๓ โครงการปองกันและควบคุมโรค  -เพ่ือปองกันการเกิดโรคติดตอ จํานวน ๑ ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 90 ของสนุัข  -ปองกันการเกิดโรคติดตอจาก กองสาธารณสุขฯ

พิษสุนัขบา จากสัตวสูคน ที่ไดรับการฉีดวัคซีน สัตวสูคน

๔ โครงการปองกันและแกไขปญหา  -เพ่ือปองกันและแกไขปญหา จํานวน ๑ ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ของผูเสพ  -เสริมสรางสุขภาพที่เพียงพอและ กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติดในชุมชน ยาเสพติดภายในหมูบาน ยาเสพติดท่ีไดรับการ เหมาะสม

บําบัดและไมกลับไป

เสพอีก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตําบล  -เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมและ อสม.ตําบลเมืองเกษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -อสม. ในตําบลเมืองเกษตร กองสาธารณสุขฯ

เมืองเกษตร สรางความสามัคคี รวมโครงการมีความรูสามารถ มีความรูเพ่ิมมากขึ้น สุขภาพกาย

นําไปปฏิบัติได และสุขภาพจิตด ี และมีความรัก

ความสามัคคี

๖ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ -เพ่ือสงเสริมใหมีกิจกรรมและ จํานวน 50 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -ผูสูงอายุในตําบลเมืองเกษตร กองสาธารณสุขฯ

มีความสามัคคี รวมโครงการมีสุขภาพ มีความสุขภาพกายและสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตใจ จิตที่ดี

ที่ดีข้ึน

๗ โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออบรมใหความรูแกผูปกครอง เด็กนักเรียนศูนย 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ปลอดโรค เก่ียวกับโรคติดตอในเด็กปฐมวัย พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคติดตอ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ปลอดโรค กองสาธารณสุขฯ

โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  -เพ่ือปองกันการเกิดโรคติดตอ ฉีดวคัซีนใหกับสุนัข 18,315 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของสุนัขและ  -ปองกันการเกิดโรคติดตอจาก กองสาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง จากสัตวสูคน และแมว ในตําบล แมวไดรับการฉีดวัคซนี สัตวสูคน

 พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เมืองเกษตร และสามารถควบคุมโรคติดตอได

อัครกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี และแนวทาง

การตั้งงบประมาณตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๙ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  -เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน -ประชาชนอายุ 15 ป 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 -ประชาชนกลุม 15-34 ป -ประชาชนอายุ  15  ป  ขึ้นไป - คณะกรรมการ

สมเด็จพระเจานองนางเธอ ไดเขาถึงบริการตรวจสุขภาพ ขึ้นไป  ในตําบล ไดรับการคัดกรองพฤติกรรม สามารถเขาถึงบริการาธารณสุข หมูบาน

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี เบื้องตน โดยการมีสวนรวมของ เมืองเกษตร  จํานวน และสุขภาพเบ้ืองตน รอยละ 80 จาการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน - กองสาธารณสุขฯ

สวางควฒันวรขัตติยราชนารี ภาคีเครือขายสุขภาพตําบล 150  คน

เมืองเกษตร - หมูท่ี 1,2,3,4,5,6

๑๐ โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 1.เพ่ือสงเสริมการใชเกลือเสริม -เพื่อใหครัวเรือนและ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 -ครัวเรือนมีเกลือบริโภค 1.ครัวเรือนมีความรูและใชเกลือ - คณะกรรมการ

ในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจา ไอโอดีนคณุภาพของครวัเรือน โรงเรียนบริโภคเกลือ เสริมไอโอดีนเพียงพอ ไอโอดีนคณุภาพ หมูบาน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธร และโรงเรียน ไอโอดีนคุณภาพ มากกวารอยละ  90 2.หญิงต้ังครรภมีการลดปญหา - กองสาธารณสุขฯ

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน 2.เพื่อปองกันและแกไขปญหา -เพ่ือใหเด็กมีไอคิว -รอยละ  60 ของครัวเรือน เด็กแรกเกิดเด็กไอคิวและ

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เด็กไอคิวและพัฒนาการสมวัยลดลง สมวัย มีความรูดานไอโอดีน พัฒนาการไดสมวัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.เพื่อปองกันและแกไขปญหา -เพ่ือใหหญิงตั้งครรภ 3.แกนนํามีความรูและเขาใจ

เด็กทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน ไดรับสารไอโอดีน การปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

4.เพื่อปองกันและแกไขปญหา ที่เพียงพอ 4.ผูปวยขาดสารไอโอดีนได

หญิงตั้งครรภมีการขาดสาร -เพ่ือใหเด็กทารก รับการสงตอเพ่ือการรักษา

ไอโอดีนลดลง แรกเกิดไมขาดสาร อยางถูกตอง

5.เพื่อคนหาผูปวยโรคขาดสารไอโอดีน ไอโอดีน  หมูที่ 3,4,7

๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน -เพื่อสงเสริมใหประชาชนที่มีอายุ -ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 -ประชาชนกลุมที่ -ประชาชนท่ีมีอายุ 30-70 ป - คณะกรรมการ

สมเด็จยา  ตานภัยมะเร็งเตานม  30-70 ป มีความรูเรื่องโรค ประชาชนทั่วไปในหมูบาน ผลผิดปกติไดรับการ มีความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม หมูบาน

มะเร็งเตานมและสามารถตรวจ ท่ีมีอายุ 30-70 ป หรือ สงตัว/รักษา อยาง และสามารถตรวจเตานมดวย - กองสาธารณสุขฯ

เตานมดวยวธิ ีTriple  Touch ผูปวยโรคมะเร็งเตานม เหมาะสม  คิดเปน วิธี Triple  Touch หรือสามนิ้ว

หรือสามนิ้วสามสัมผัสไดอยาง และตรวจเตานมดวย รอยละ  100 สามสัมผัสไดอยางถูกตอง

ถูกตอง ตนเองอยางถูกวิธี -ประชาชนสามารถ -ประชาชนเกิดความตระหนัก

-เพ่ือกระตุนใหประชาชนเกิด - หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตรวจเตานมดวยตนเอง ถึงความสําคัญในการตรวจ

ความตระหนักถึงความสําคัญ ได เตานมดวยตนเองทุก 1 เดือน

-ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการสงตอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ -เพื่อสงเสรมิใหหญิงมีครรภให 1.ลดภาวะโลหิตจาง 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 -รอยละของเด็กวัย -หญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร - คณะกรรมการ

อนามัยแมและเด็ก  ของสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจา นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิด ในหญิงตั้งครรภ เรียน 6-14 ป สูงดี และเด็กทารกแรกเกิดจนถึง หมูบาน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธร จนถึงอายุ 3 ป ที่อยูในถิ่น เหลือไมเกินรอยละ 10 สมสวน  ฟนไมผุ 3 ป ไดรับบริการท่ีเหมาะสม - กองสาธารณสุขฯ

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน ถุรกันดาร ไดรับบริการท่ีเหมาะสม 2.อัตราตายทารก (Caries  Free) และ และไดรับความรูดานอาหาร

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี และไดรับความรูดานอาหารและ แรกเกิดระยะ 1 ไมเกิน เด็กอายุ  12 ป มีสวนสูง และโภชนาการ

โภชนาการเพื่อชวยใหแมมีภาวะ 10:1,000 ของการ เฉลี่ยตามเกณฑ -แมมีภาวะโภชนาการและ

โภชนาการและสุขภาพอนามัย เกิดทั้งหมด Cluster สุขภาพอนามัยที่ดี  เด็กเกิดรอด

ที่ดี  เด็กแรกเกิดมีการเจริญเติบโต 3.อัตราตายทารก มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

และพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ ระยะที่ 2  ไมเกิน ไดเต็มศักยภาพ

21:1,000 ของการ

เกิดมีชีวิตเจริญเติบโต

4.ทารกแรกเกิดน้ําหนัก

นอยกวา 2,500 กรมั 

ไมเกินรอยละ 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.เด็ก 0-3 ปมีอัตรา

การเจริญเติบโตตาม

เกณฑมาตรฐานอายุ

น้ําหนัก  สวนสูงไม

นอยกวารอยละ  80

6.เด็ก 0-3 ป  มี

พัฒนาการตามวัย

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10

- หมูท่ี 6,7

๑๓ อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิตใหแก  -เพ่ือใชจายในการดําเนินงาน ประชาชนท้ัง ๗ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของหนวยกาชาด  -หนวยเคล่ือนที่กาชาด มี กองสาธารณสุขฯ

ที่ทําการปกครองอําเภอขามสะแกแสง โครงการรับบริจาคโลหิต ของ หมูบาน ภายในเขต มีงบประมาณเพียงพอในการ งบประมาณในการใชจายในการ

หนวยกาชาดจังหวัดนครราชสมีา องคการบริหารสวน ปฏิบัติหนาที่ ออกรับบริจาคโลหิต

ตําบล

ที่

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการจัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรม  -เพ่ือใหการสนับสนุนสวน ประชาชนท้ัง ๗ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของผูไดรับ  -กาชาดจังหวัดนครราชสีมา กองสาธารณสุขฯ

สาธารณกุศลและใหความชวยเหลือ ราชการอ่ืน ในการใหการ หมูบาน ภายในเขต การชวยเหลือมีสุขภาพดีข้ึน มีงบประมาณเพียงพอในการ

ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด ชวยเหลือประชาชน องคการบริหารสวน ดําเนินการกิจกรรมเพ่ือ

จังหวัดนครราชสีมา    ตําบล ชวยเหลือประชาชน

๑๕ อุดหนุนโครงการสนับสนุนการพัฒนา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข ประชาชนท้ัง ๗ 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 รอยละ ๑๐๐ ของผูมาใช  -อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุข  หมูบาน ภายในเขต บริการไดรับการปองกัน หมูบานมีความรูในการจัดการ

การจัดการสุขภาพเบ้ืองตน องคการบริหารสวน และระงับโรคติดตอที่ สุขภาพเบ้ืองตน และใหความชวยเหลือ

ใหแก อสม. ตําบล อาจเกิดขึ้น ผูปวยในเบื้องตนได

๑๖ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช- -เพ่ือสืบสานโครงการอบรมหมอ -ประชาชนในหมูบาน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 -ประชาชนที่เขารับ -ประชาชนในหมูบานสามารถ - คณะกรรมการ

ประสงค หมูบานในพระราชประสงค ไดรับประโยชนจาก การอบรมสามารถ ปรึกษาปญหาสุขภาพเบ้ืองตน หมูบาน

-เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี โครงการ ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน กับหมอหมูบานได - กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพแข็งแรง - หมูท่ี 1,2,5 ไดรอยละ  80

รวม     16        โครงการ - - 754,815 766,500 766,500 766,500 766,500 - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ  -เพ่ือใหประชาชนชาวตาํบล ประชาชนในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ  -ประชาชนไดรับการดูแลจาก สํานักปลัด

เมืองเกษตรไดรับ/มีการจัด เมืองเกษตร ผูสูงอายุไดรับการดูแล ภาครัฐและทําใหชุมชนมีความ

สวัสดิการสังคมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เขมแข็งขึ้น

๒ โครงการกอสรางและซอมแซมบาน  -เพื่อใหผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 8๐ ของผูไดรับ  -ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ กองชาง

ผูยากไรในตําบลเมืองเกษตร และยากจน ไดอยูในที่ที่ปลอดภัย เมืองเกษตร การชวยเหลือมีคณุภาพ ยากจนไดรับการดูแลจาก อบต.

และเหมาะสม ชีวิตที่ดีข้ึน

๓ โครงการสงเสริมพัฒนาความรู  -เพื่อใหเยาวชน สตร ีผูสูงอายุ เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของผูเขารวม  -ประชาชนไดรับการดูแลจาก สํานักปลัด

ภูมิปญญาและศักยภาพของเยาวชนผูพิการ ผูดอยโอกาส และยากจน ผูพิการ ผูดอยโอกาส โครงการมีอาชีพและ ภาครัฐและทําใหชุมชนมีความ

สตรี  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการ และยากจน รายไดเปนของตนเอง เขมแข็งขึ้น

ทางสังคมและครอบครัว ถายทอดความรูใหสังคม ชุมชน มี ในตําบลเมืองเกษตร

อาชีพและรายไดเปนของตนเอง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการสงัคมสงเคราะห  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 8๐ ของผูไดรับ  -ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ สํานักปลัด

และครอบครัวผูมีรายไดนอย เมืองเกษตร การชวยเหลือมีคณุภาพ ยากจนไดรับการดูแลจาก อบต.

และผูไรที่พ่ึง ชีวิตที่ดีข้ึน

๕ โครงการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก  -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  เยาวชน  ประชาชน 90,000   90,000  90,000  90,000  90,000  รอยละ 8๐ ของผูไดรับ -เด็ก  เยาวชน  ประชาชน สํานักปลัด

เยาวชน ประชาชนผูดอยโอกาสในการ เด็ก  เยาวชน  ประชาชน ผูดอยโอกาส/ผูยากไร / การชวยเหลือมีคุณภาพผูดอยโอกาส/ผูยากไร /

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส/ผูยากไร / ผูมีรายไดนอย/ผูไรที่พึ่ง ชีวิตที่ดีข้ึน ผูมีรายไดนอย/ผูไรท่ีพึ่ง

ผูมีรายไดนอย/ผูไรท่ีพึ่ง ในตําบลเมืองเกษตร ไดรับการชวยเหลือดูแลจาก 

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อบต. มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

รวม     5        โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - -

ที่ โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาเยาวชนไทย  -เพ่ือใหเยาวชนตําบลเมืองเกษตร เยาวชนภายใน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -เยาวชนไดรับความรู สํานักปลัด

หางไกลยาเสพติดตําบลเมืองเกษตร ไดรบัการดูแลจากภาครัฐและ ตําบลเมืองเกษตร รวมโครงการไดรับความรู และนําความรูท่ีไดนําไปปฏิบัติ

ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง และพัฒนาชุมชนใหเขม และไมเก่ียวของกับยาเสพติด

แข็งปลอดยาเสพติด

รวม     1     โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 7  ยุทธศาสตรดานการพัฒาการทองเท่ียว  ศาสนา -วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.  -เพ่ือใหประชาชน และเยาวชน ประชาชนท้ัง ๗ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -ประชาชน และเยาวชนรูจัก กองสาธารณสุขฯ

เมืองเกษตรเกมส ตานยาเสพติด มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและ หมูบาน ภายในเขต รวมโครงการมีสุขภาพ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

สรางความสมัครสมานสามัคคี อบต.เมืองเกษตร แข็งแรงและเกิดความรัก โดยการออกกําลังกาย มีสุขภาพรางกาย

ใหเกิดขึ้น สมัครสมานสามัคคใีนหมูคณะ แข็งแรง เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี

2 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล  -เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอ เพ่ือกอสรางสนาม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ 80 ผูเลนกีฬา  -ประชาชนมีสถานที่ในการออก กองชาง

อบต.เมืองเกษตร ใจในการรับบริการขององคการ ฟุตซอล จํานวน ๑ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง กําลังกายและใชเวลาวางใหเปน

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร แหง และเกิดความรักสมัคร ประโยชน

 -ประชาชนมีสถานท่ีในการออก สมานสมัคคใีนหมูคณะ

กําลังกายเพ่ิมมากขึ้น

๓ โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน  -เพ่ือใหการสนับสนุนการ พนักงาน อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -สรางความสมัครสมานสามัคคี กองสาธารณสุขฯ

สัมพันธวันทองถิ่นไทยตานภัยยาเสพติด แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ ทุกทาน รวมโครงการมีสุขภาพ ในที่ทํางานและใชเวลาวางให

 -เพ่ือสรางความรักความสามัคคี แข็งแรงและเกิดความรัก เปนประโยชนตอสุขภาพ

และเสริมสรางสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมัครสมานสามัคคใีนหมูคณะ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 7  ยุทธศาสตรดานการพัฒาการทองเท่ียว  ศาสนา -วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการกอสรางลานกีฬาประจํา  -เพ่ือใหประชาชน และเยาวชน กวาง 20  ม. ยาว 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -ประชาชนมีสถานที่ในการ กองชาง

หมูบาน หนองโบสถ  หมูท่ี 7 มีสถานที่ออกกําลังกายเพื่อเสรมิสราง 40 เมตร หนา รวมโครงการมีสุขภาพ ออกกําลังกายและใชเวลาวาง

สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและสราง 0.10 เมตร แข็งแรงและเกิดความรัก ใหเปนประโยชน

ใความสมัครสมานสามัคคีหเกิดขึ้น สมัครสมานสามัคคใีนหมูคณะ

รวม     4        โครงการ - - 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานงบกลาง (ดานการดําเนินงานอื่น)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  -เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งมี สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 4,815,600 5,347,200 6,200,000 6,200,000 6,200,000 รอยละ 80 ของผูสูง  -ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะห สํานักปลัด

คุณสมบัติตามเกณฑกําหนด ผูสูงอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไป อายุไดรับการชวยเหลือ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน

ที่มีคุณสมบัติครบถวนและได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตประจําวันและมีคุณภาพ

ข้ึนทะเบียนขอรับเงนิ ชีวิตดีขึ้น

๒ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ  -เพ่ือชวยเหลือผูพิการท่ีมี สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 777,600 2,112,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 รอยละ 80 ของผูพิการ  -ผูพิการไดรับการสงเคราะห สํานักปลัด

คุณสมบัติตามเกณฑกําหนด ผูพิการที่มีบัตรประจําตัว ไดรบัการชวยเหลือและ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน

คนพิการที่ไดขึ้นทะเบียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชีวิตประจําวันและมีคุณภาพ

ขอรับเงิน ชีวิตดีขึ้น

๓ โครงการสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูปวยเอดส  -เพ่ือชวยเหลือผูปวยเอดส สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 12,000 18,000 24,000 24,000 24,000 รอยละ 80 ของผูปวย  -ผูปวยเอดสไดรับการสงเคราะห สํานักปลัด

ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรอง เอดสไดรับการชวยเหลือ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน

และวินิจฉัยแลว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตประจําวันและมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานงบกลาง (ดานการดําเนินงานอื่น)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการ อบต.เมืองเกษตรรวมใจ  -เพื่อบรรเทาทุกขประชาชนที่ จัดซื้อผาหมกันหนาวใหกับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของผูได  -ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน สํานักปลัด

ตานภัยหนาว ประสบปญหาความเดือดรอน ผูประสบปญหาความ รับการชวยเหลือมี ไดรับความชวยเหลือเบ้ืองตน

เดือดรอนในเขตอบต.เมืองเกษตร คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

๕ โครงการสนับสนุนหรือสงเคราะห  -เพื่อบรรเทาทุกขประชาชนที่ ผูประสบภัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของผูไดรับ  -เกิดความภูมิใจเห็นคุณคาของ สํานักปลัด

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ประสบปญหาความเดือดรอน ธรรมชาติทั้ง ๗ การชวยเหลือมีคณุภาพ ตนเอง และมีการรวมตัวของ

และประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน หมูบาน ชีวิตที่ดีข้ึน องคกรเปนรูปธรรมมากขึ้น

จากสาธารณภัยตางๆ

๖ โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน  -เพ่ือเปนการบูรณาการดานการ ประชาชนท้ัง ๗ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๑๐๐ ของผูเขา  -ประชาชนภายในเขตองคการ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพทองถิ่น สงเสริมสุขภาพใหแกกองทุน หมูบาน รวมโครงการไดรับการ บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

หลักประกันสุขภาพระดับ รักษาพยาบาลและมี ไดรับการรักษาพยาบาลในเบ้ืองตน

ทองถิ่น สุขภาพที่ดี ไดอยางเพียงพอ

รวม     6        โครงการ - - 5,845,200 7,717,200 8,664,000 8,664,000 8,664,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกิจกรรม ๕ ส  -เพ่ือรักษาความสะอาด และ อาคารสํานักงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของอาคาร  -อาคารสํานักงานสะอาดและ สํานักปลัด

ความเปนระเบียบของอาคาร บริเวณรอบๆ สํานักงานไดรับการดูแล เปนระเบียบ นาอยู

สํานักงานและบริเวณรอบๆ อาคารสํานักงาน รกัษาและเปนระเบียบ

อาคารสํานักงาน นาอยู

รวม     1        โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ ๑.เพ่ือสงเสริมการขายของ อบรมการสงเสริม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูเขารวม  -ผูประกอบการมีจิตสํานึกในการ กองสาธารณสุขฯ

จําหนายสินคาในท่ีหรือ ผูประกอบการในที่หรือทาง อาชีพและพัฒนา โครงการไดรับการอบรม ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม มีทัศนคติ

ทางสาธารณะ สาธารณะ ทักษะแกผูจําหนาย และสามารถนําไปปฏบิัติ ที่ดีตอ อบต.และสามารถจําหนาย

๒.เพื่อจัดระเบียบการจําหนาย สินคาในที่หรือ ไดจริง สินคาไดเพ่ิมมากขึ้น

สินคาหรือทางสาธารณะ ทางสาธารณะ

เสนทางสาธารณะ

ในตําบลเมืองเกษตร

รวม     1        โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรังวัดท่ีสาธารณะ (นสล.)  -เพ่ือใหมีหลักฐานแสดงที่หลวง ภายในตําบลเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของพื้นที่  -มีหนังสือสําคัญแสดงท่ีหลวง กองชาง

ที่ชัดเจน เกษตร สาธารณะไดรับการดูแล ที่ชัดเจน

รักษา

๒ โครงการฝกอบรมเพ่ือปลูกจิตสํานึก  -เพ่ือกําจัดขยะใหถูกสุข ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของผูเขารวม  -ประชาชนมีความรูและสามารถ กองสาธารณสุขฯ

การกําจัดขยะใหถูกสุขลักษณะ ลักษณะ เมืองเกษตร โครงการมีความรูในการ กําจัดขยะไดอยางถูกวิธีและ

 -ลดปญหาดานมลพิษ กําจัดขยะอยางถูกวิธี สิ่งแวดลอมไดรับการดูแลที่ดีข้ึน

สิ่งแวดลอม

3 โครงการกอสรางบอพักน้ําทิ้ง  -เพ่ือกําจัดขยะใหถูก จํานวน ๑๐ บอ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของครัวเรือน  -น้ําเสียไดรับการบําบัดกอนปลอย กองชาง

สุขลักษณะ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีการบําบัดน้ําเสีย ลงสูพ้ืนท่ี

 -ลดปญหาดานมลพิษ ตําบลเมืองเกษตร  -ลดปริมาณมลพิษที่ลงสูพ้ืนที่

สิ่งแวดลอม

๔ โครงการกอสรางเตาเผาขยะ ศูนยพัฒนา เพื่อใหมีเตาเผาขยะสําหรบัเผา จํานวน  1  เตา - - 10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ เตาเผาขยะสําหรับ มีเตาเผาขยะสําหรับเผาทําลาย กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร ทําลายขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เผาขยะ ขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ถูกสุขลักษณะ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

รวม     4        โครงการ - - 140,000 140,000 150,000 150,000 150,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงคลดใชถุงพลาสติก  -เพ่ือสงเสริมใหประชาชนลด ประชาชนในตําบล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของปริมาณ  -สภาพแวดลอมไดรับการดูแล สํานักปลัด

การใชถุงพลาสติก ใหใชถุง เมืองเกษตร ขยะลดลง รักษา

กระดาษ ถุงผา ตะกรา หรือ

นําถุง ภาชนะที่สามารถนํา

กลับมาใชใหมได

รวม     1        โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.5  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปลูกตนไมเพื่อ  -เพ่ือดูแลโดยสภาพแวดลอม  -ปลูก ซอมแซม ตนไม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของพื้นที่ปา  -สภาพแวดลอมไดรับการดูแล กองสาธารณสุขฯ

เฉลิมพระเกียรติฯ ของหมูบาน/ชุมชน ตามแนวถนนบริเวณที่ ในเขต อบต. ไดรับการ รักษา

 -เพ่ือรักษาไวซึ่งความสมดุล สาธารณะชุมชนใน ดูแลรักษา

ของธรรมชาติและสรางความ เขต อบต.

รมรื่นใหแกตําบล  -จัดหาพันธุไม และสง

เสริมใหประชาชนปลูก

ตนไมตามที่สาธารณะ

และที่วางเปลา

๒ โครงการตกแตงสวนหยอมภายใน -เพ่ือรักษาไวซึ่งความสมดล ท่ีทําการ อบต.เมืองเกษตร 5,000     5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของพ้ืนที่ -ที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร มีภูมิทัศน กองสาธารณสุขฯ

อบต.เมืองเกษตร ของธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน ในที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร ที่สวยงามและมีความรมรื่น 

สรางความรมรื่นใหแก มีทัศนียภาพที่สวยงามนาอยู

ที่ทําการ อบต. เมืองเกษตร

รวม     2        โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรัง ซอยอุทิศประชาสรรค ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,300x5x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองไผ  หมูที่  1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากปากทางแยกถนน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ๑,๐20x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

แยกบานนางวุน - สุดซอย และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากปากทางแยก - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 150x3x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนางเฟอง บานหนองไผ  หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๔ ขยายทางพรอมปรับปรุงผิวจราจรเดิม  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

เปนผิวจราจรหินคลุกจากบานหนองไผ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง 2,250x3x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ม.1 - บานเมืองทอง  ม.6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลา ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 280x๓x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ประชาคม  บานหนองไผ  หมูท่ี 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 100x๓x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองไผ  หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 400x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนางแพงถึงบานนายจักรพันธ และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่ 1

๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากปากทางถนนทาง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 100x๓x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หลวงทองถิ่น(ถนนดํา)ไปถึงทางแยกซอยศาลา และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ศาลาประชาคม บานหนองไผ  หมูที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 378,000 378,000 378,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางวุน - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x3x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สุดซอย  บานหนองไผ  หมูท่ี 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 378,000 378,000 378,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเสนห - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x3x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนางดวงเดือน  บานหนองไผ  หมูท่ี 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 567,000 567,000 567,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสรมิเหล็กจากแยกศาลาประชาคม - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 300x3x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนายบุญสม  มีกําปง  บานหนองไผ  หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 504,000 504,000 504,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากทางสาธารณะ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ไปวัด บานหนองไผ  บานหนองไผ  หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังสันคลองตาปานตอนบน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 2,000x๓x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย-สุดซอย 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยบานนายอุไร ยอดแกว ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย ๗๐๐x๓x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย-สุดซอย 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยสามพี่นอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย ๗๐๐x4x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ทั้ง 2 ฝงคลอง 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังเสริมลูกรังลําหวยตลุกเต็ง (ทาขาม) ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงทางเขาอางเก็บนํ้า บานคูเมือง  หมูท่ี 2 และปลอดภัย 1,800x4x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากปากทางแยกหนองไผ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,0๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ไร น.ส.แบน - ปากคลองบานนายเท่ียง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

(ซอยตลุกเตง็)  บานคูเมือง หมูที่ 2

๑๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ทั้ง 2 ฝงคลอง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังคลองตาปานตอนลางจากถนน - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นานางสวาง  บานคูเมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย 1,300x4x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังคลองตาปานตอนลางจาก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,4๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ปากทางถนนลาดยางบาน และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

นางกิตติยา ฟุงสันเทียะ - เขตติดตอ

บานโนนเกษตร บานคเูมือง

หมูท่ี 2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง  240x๓x๐.20 ม. 93,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยโกรกกันทรง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก หรือมีปริมาณหินคลุกรวมกันไมนอยกวา ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย 144  ลบ.ม. พรอมงานปรบัเกลี่ย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๑ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนหินคลุกที่ชํารุดทุกสาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกภายในตําบลเมืองเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ภายในตําบลเมืองเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง ๓๘๒,๐๐๐ ๓๘๒,๐๐๐ ๓๘๒,๐๐๐ ๓๘๒,๐๐๐ ๓๘๒,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยโพธิ์เงิน 1 ถึงเขต ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 8๕๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ติดตอบานเมืองทอง ม.6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานคเูมือง  หมูท่ี  2

๒๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลตาปู - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 300x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สุดซอย  บานคเูมือง  หมูที่  2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนานิกูล ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย ๑๕๐x๓x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๕ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเมืองเกา ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย 450x3x๐.๑0 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

เดิ่นสนามหนองตะครอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๓,๐๐๐x5x๐.๑๐ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง  120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

นานางสน่ัน - นานายบุญเลิศ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 500x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘ กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล  -จุดที่ ๑ หนาบานนายยวง-หนาบาน 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

พรอมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคูเมือง สะดวกยิ่งขึ้น นายสาม หาสูงเนิน ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

หมูท่ี 2  -จุดที่ ๒ จากหนาวัด-ถึง ระบายน้ําที่สะดวก ปอง

ซุมประตูทางเขาหมูบาน กันนํ้าทวม

 -จุดที่ ๓ ซอยเมืองเกา 

 ฝงตะวันตก -ศาลตาปูเกา  

ระยะทางรวม ๕๐๐ 

เมตร

 -จุดที่ 4 จากบาน

นายเสนอ เกี้ยวกลาง 

ไปทางทิศใต ระยะทาง

460 ม. กวาง 0.3 ม.

ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.

๒๙ กอสรางรางระบายน้ํา  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล บริเวณบานคูเมือง 220,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานคูเมือง สะดวกยิ่งขึ้น ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

หมูท่ี 2 100x0.40x๐.40 ม. ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ กอสรางฝารางระบายน้ํา  -เพ่ือปองกันสิ่งปฏิกูล ระยะทาง 180  เมตร  270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันสิ่งปฏิกูลอุดตันทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานคูเมือง หลนในรางระบายน้ําซึ่งอาจทําให กวาง 0.3  เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง ระบายน้ํา

หมูท่ี 2 เกิดการอุดตัน ระบายน้ําที่สะดวก ปอง -ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

-เพ่ือปองกันอุบัติเหตุจากผูใช กันนํ้าทวม

ถนนไมใหตกหลนไปในรางระบายน้ํา

๓๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังเสริมลูกรังจากหลังฝายตะโกเชื่อม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x4x0.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ทางหลวงทั้ง 2 ฝงคลอง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานตะโก  หมูท่ี  3

๓๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังเสริมลูกรังจากหนาฝายตะโก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 840x4x0.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ทางหลวง - เขตติดตอตําบล และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ขามสะแกแสง บานตะโก หมูที่  3

วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 160,000 160,000 160,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากจุดนานางสุวรรณ  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 340x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เชี่ยวชาญ - เขตติดตอตําบล และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

ขามสะแกแสง บานตะโก หมูที่ 3

๓๔ เปลี่ยนฝารางระบายน้ํา  -เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน เปลี่ยนทุกจุดที่ชํารุดภายใน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานตะโก  หมูท่ี  3 ในการสัญจร ปองกัน บานตะโก ระยะทาง 710 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

สิ่งของอุดตันรางระบายนํ้า ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม -ปลอดภัยในการใชเสนทาง

สัญจร

๓๕ ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา  -เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ปรบัปรุงซอมแซมเปล่ียนจากเดิมเปนฝากเหล็ก 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

ภายในหมูบานตะโก  หมูท่ี 3 ในการสัญจร ปองกัน เปลี่ยนเปนฝาคอนกรีตทุกจุดภายใน ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

สิ่งของอุดตันรางระบายนํ้า บานตะโก ระยะทาง 710 ม. ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม -ปลอดภัยในการใชเสนทาง

สัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย ๒๕๙,๒๐๐ ๒๕๙,๒๐๐ ๒๕๙,๒๐๐ ๒๕๙,๒๐๐ ๒๕๙,๒๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนางเปลื้อง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานตะโก  หมูท่ี 3 และปลอดภัย 54๐x4x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๓๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางเปลื้อง  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานตะโก  หมูท่ี 3 และปลอดภัย 250x4x๐.๑๕ เมตร คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๓๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 94x3x๐.๑๕  ม. 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเชย -  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนายจวน  บานตะโก  หมูที่ 3 และปลอดภัย 282.0 ตร.ม. พรอมไหลทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ลูกรังท้ังสองขาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบานนางอบ - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๓๐x๓x๐.๑๕ เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สุดซอย  บานตะโก  หมูท่ี 3 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๔๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ฝงคลองจากบลอกคอนเวอท ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๔๐๐x๖x๑.๐๐ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงถนนลาดยาง   บานตะโก  หมูที่ 3 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

41 เสริมไหลทางคอนกรีต  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ เสนหนาวัดตะโก จากตนซอย -  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในตําบลมีความ กองชาง

จากซอยทางเขาหมูบาน ใชในการคมนาคม สุดซอย  ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

บานตะโก  หมูท่ี  3 -เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 100x1.00x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเสนทางการคมนาคมสะดวก

42 ขยายทางฝงคลอง  จากหลังฝายตะโก  -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่มีเสน ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

เช่ือมทางหลวง บานตะโก  หมูที่ 3 ทางการคมนาคมและมีเสนทาง 800x4.00 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

ลําเลยีงผลผลิตการเกษตรท่ี พรอมใสทอระบายนํ้า คมนาคมที่ สะดวก ลําเลยีงผลผลิตทางการเกษตร

สะดวก สบาย รวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๓ กอสรางรางระบายน้ํา  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล ระยะทาง ๑๕๐ เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

จากบานนายกอน-บานนายหัน สะดวกยิ่งขึ้น ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

บานตะโก  หมูท่ี 3 ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

๔๔ วางทอระบายนํ้าซอยนางเปลื้อง  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล จํานวน 3 จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานตะโก  หมูท่ี  3 สะดวกยิ่งขึ้น ทอ คสล.600 มม. ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

จุดละ 6 ทอน ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

๔๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ  ตนซอย - สุดซอย 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากกระทอมนางเจือ - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ซอยตานี  บานโนนตําหนัก  หมูท่ี 4 และปลอดภัย ๓๐๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๔๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 99,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนางไหล ถึง บาน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 250x4x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นายสวาท บานโนนตําหนัก  หมูที่ 4 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๗ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 636,000 636,000 636,000 636,000 636,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบาน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 530x4x๐.๑0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นายทิม มุงออมกลาง - บานนางชม และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี 4

๔๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังหลังฝายทิศเหนือบานโนนเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 2,400x4x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เชื่อมเขตติดตอบานเมืองทอง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5

๔๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยนายจํานอง บานโนนเกษตร  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 5 และปลอดภัย 3๐0x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 101,250 101,250 101,250 101,250 101,250 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากบานนายไสว - วัดโนนเกษตร   ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 3๐0x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากซอยนายชวย ถึงทาง   ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 5๐๐x5x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เชื่อมเขตติดตอบานตะโก และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5

๕๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ 1. จากตนซอย - สุดซอย 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนางสม   ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๖๐x๔x๐.1๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ เพ่ิมหินคลุก 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากบานโนนเกษตรถึง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เขตติดตอบานเมืองทอง และปลอดภัย ๑,๐๐๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยเกษตรสมบูรณ  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๗๐๐x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายจํานอง  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 24๐x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากบานนายไสวถึง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 13๐x3x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

วัดโนนเกษตร บานโนนเกษตร และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

หมูท่ี 5

๕๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากซอยนายชวย -   ทางเชื่อม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เขตติดตอบานตะโก  บานโนนเกษตร  หมูที่ 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 100,000 100,000 126,000 126,000 126,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายไสว ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๕๐x๔x๐.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 371,200 371,200 371,200 371,200 371,200 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชวย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๑๖๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

60 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 200,000 200,000 224,000 224,000 224,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางชุม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๑16x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายบัว ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๕๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๖๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 117,660 117,660 117,660 117,660 117,660 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางอ่ิม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 74x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

63 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญวัฒนา ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 200x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

64 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายจําลอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 50x๓x๐.๑๕ ม. . ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 48x4x๐.๑๕ ม. 99,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางหลง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 192 ตร.ม. พรอมไหลทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ลูกรังท้ังสองขาง

๖๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยบานยายชุมถึงบานนางปรีชา  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 7๐๐x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

มุงเขตกลาง  บานโนนเกษตร หมูที่ 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

67 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

บานนายกิตติทรัพย  ถึงฝงคลองฝาย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,2๐๐x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร หมูที่ 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

68 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

บานโนนเกษตรถึงเชื่อมเขตติดตอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 500x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง บานโนนเกษตร  หมูที่ 5 และปลอดภัย พรอมใสทอ  4 จุด คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยบุญวัฒนาถึงทางเชื่อมเขตติดตอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 500x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคูเมือง บานโนนเกษตร  หมูที่ 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

70 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง  - 300,000 - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

สายโนนเกษตร - บานเมืองทอง (นานางซอ) ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 680x4x1.50 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๗๑ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จุดที่ 1 ซอยจําลอง  96,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังบานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง 50x3x0.20 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัย จุดที่ 2 ซอยนางสม  คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

ระยะทาง 55x2.80x0.20 ม.

จุดที่ 3 ซอยนายชวย 

ระยะทาง 104x4x0.20 ม.

หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

144 ลบ.ม. พรอมงานปรบัเกลี่ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๒ เสริมไหลทาง ซอยบุญวัฒนา  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัย 8๐๐x2x1.0 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๗๓ เสริมไหลทาง ทางโคงโรงสีขาว -  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จํานวน  30 ตร.ม.  หนา 0.15 ม. 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

บานนางรวย  บานโนนเกษตร  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๗๔ ขยายทางขามคลองซอยนายไสว  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในตําบลมีความ กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 650x5x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

พรอมใสทอ คสล.จํานวน 1 จุด คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก

ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 ม. จํานวน 6 ทอน

75 กอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล กวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 สะดวกยิ่งขึ้น ระยะทาง  2,000  เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๖ วางทอระบายนํ้าบริเวณฝาย -เพ่ือใหน้ําไหลไดอยางสะดวก จํานวน 2 จุด ทอ คสล.ขนาด 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ปองกันน้ําทวมขัง เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

จํานวน 20 ทอน ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

๗๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังถนนทางหลวงนานางพิน- ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 5๐๐x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นานางฝาย  มีกําปง  และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่ 6

78 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยนายลอด ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 3๐๐x3x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๗๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยบานนายโอ-วัดเมืองทอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 6๐๐x3.5x๐.๑0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 99,500 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายสรอย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 12๐x๓x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

81 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกคุมโกรกกันชา - สันคลองตาปาน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 8๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ตอนบน  บานเมืองทอง  หมูท่ี 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกถนนทางหลวง นานางพิน - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 8๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นานางฝาย มีกําปง  บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกบานเมืองทอง -ทางเชื่อม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,5๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เขตติดตอซอยโพธิ์เงนิ 1 บานคูเมือง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่ 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายดี ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 3๐๐x3x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

85 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายลอด ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 1๐๐x3x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยบานนายโอ-วัดเมืองทอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,4๐๐x4x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

87 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยบานนายเฉลิม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

วังกลาง บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 25๐x3x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง  - 300,000 - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายทิน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 380x3x๐.20 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๘๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยบานนายประเสริฐ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x3x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

90 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

นานางแสง -  นานางรําพึง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 100x6x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

91 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 165,000 165,000 165,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยบานนายเจริญ - นานางพิน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 300x5x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ยกระดับถนนดิน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

จากถนนทางหลวงนานางพิน - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นานางฝาย  มีกําปง และปลอดภัย 5๐๐x๔x๐.50 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่ 6

๙๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ยกระดับถนนดิน 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยลุงเสงี่ยม  บานเมืองทอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก จากตนซอย - สุดซอย ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 6 และปลอดภัย ระยะทาง 200x3x0.80 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๙๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายทิน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย ๑๕๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 160,000 160,000 160,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายสรอย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 100x3x0.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๙๖ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอยบานครูสลาย - 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายพวง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก สุดซอย ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย ระยะทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

2๐๐x3x๐.๑0 ม.

97 วางทอระบายน้ํา บานนายประคอง-  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล 1.จากบานนายประคอง- 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานนางแฉลม  สวัสดี สะดวกยิ่งขึ้น บานนางแฉลม  สวัสดี ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

บานเมืองทอง  หมูที่  6 ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

98 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยนางนงค ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 8๐๐x๔x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยผดล  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 2๐๐x๔x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

100 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายดี  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย ๑๐๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

101 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยสุบิน  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย ๓๐๐x๔x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

102 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยเจริญพร  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 1,500x4x0.15  ม.  คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยอําไพ   บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 80x3x0.15  เมตร  คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

104 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยผดล  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 300x3x0.15  เมตร คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

 

105 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนางนงค  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 550x4x0.15  เมตร  คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

106 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากสามแยกซอย  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก  280x4x0.15  เมตร  ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นางนงค - ที่สาธารณะประโยชน และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองโบสถหมูท่ี 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

107 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกบานนายขวัญ - บาน  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,550x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นายสมพร  บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

108 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต - 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนิคม  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก สุดซอย  ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 500x๔x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

109 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญพร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 50x4x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 624,000 624,000 624,000 624,000 624,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนิคม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 300x4x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลตาปู ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 130x3x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

112 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 200,000 200,000 328,500 328,500 328,500 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 130x4x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๑๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 504,000 504,000 504,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุบิน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x๔x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๑๔ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ซอมแซมถนนคอนกรีต 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ที่ชํารุดทุกสายภายใน ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูบานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย หมูบานหนองโบสถ คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๕ ขยายทางบานหนองโบสถ - บาน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ เสริมดินไหลทาง ระยะทาง 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

โนนตาํหนัก  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,0๐๐x3x1.50 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี  7 และปลอดภัย 2 ขางทาง ขางละ  1.5 เมตร คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๑๑๖ กอสรางรางระบายน้ําจากบาน  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล รางระบายน้ําทั้งสองขางทาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

นายเหลือ - ศาลตาปู  สะดวกยิ่งขึ้น ระยะทาง 1,000 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

๑๑๗ วางทอระบายน้ําภายในหมูบาน  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล วางทอระบายน้ํา จํานวน 3 แหง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 สะดวกยิ่งขึ้น จุดที่ 1 จุดบานนายปรีชา ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

สุขศรีนาค ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

จุดที่ 2 จุดบานนางสํารอง

ฆองนอก

จุดที่ 3 จุดบานนางลําดวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๘ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนหินคลุกที่ชํารุดทุกสาย 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

หินคลุกภายในตําบลเมืองเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ภายในตําบลเมืองเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

119 ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนลูกรังที่ชํารุดทุกสาย 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

ลูกรังภายในตําบลเมืองเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ภายในตําบลเมืองเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

๑๒๐ เกรดปรับเกลี่ยสันคลองลําหวยนอย  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

บานเมืองทอง หมูท่ี 6 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 5,๐๐๐x3.5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ลําเลยีงผลผลิตทางการเกษตร

๑๒๑ เกรดปรับเกลี่ยถนนภายใน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนที่ชํารุดทุกสาย 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

ตําบลเมืองเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ภายในตําบลเมืองเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ลําเลยีงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๒ ปรับปรุงซอมแซมทรัพยสิน  -เพ่ือใหประชาชนมีสิ่งกอสราง ทุกหมูบาน ภายใน ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีสิ่งกอสราง กองชาง

ประเภทที่ดินและสิ่งกอสรางและ ดานสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ตําบลเมืองเกษตร ทั้งหมด มีสิ่งกอสรางและสาธารณุโภค ดานสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

สาธารณะณูปโภค ของ อบต.เมืองเกษตร และ สะดวกสบายขึ้น ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และใชงานไดตามปกติ

๑๒๓ วางทอเมนระบบประปาใหม  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ภายในหมูบานหนองไผ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานหนองไผ หมูท่ี 1 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๑๒๔ ซอมแซมระบบประปาหมูบาน  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ จํานวน 1 แหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

125 วางทอเมนทประปาภายในหมูบาน  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 450,000 450,000 450,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานตะโก  หมูท่ี 3 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ไมนอยกวา 3 นิ้ว ช้ัน 8.5 ครัวเรือนทั้งหมด มีน้ําสะอาด อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

ระยะทาง 2,0๐๐ เมตร สําหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

126 ขยายเขตวางทอเมนทประปา  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 290,000 290,000 290,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

จากบานโนนตําหนัก - บานตะโก การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ไมนอยกวา 3 นิ้ว ช้ัน 8.5 ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานโนนตําหนัก หมูที่ 4 ระยะทาง 1,33๐ เมตร สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

127 วางทอเมนทประปาใหมภายใน  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 650,000 650,000 650,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

หมูบานโนนตําหนัก หมูท่ี 4 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ไมนอยกวา 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

ระยะทาง 3,00๐ เมตร สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

128 ซอมแซมประปาหมูบาน  -เพื่อกอสรางระบบประปาใหดี เสริมความแข็งแรงโครงสราง 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ยิ่งขึ้นเพ่ือใชในการอุปโภค ครัวเรือนทั้งหมด มีน้ําสะอาด อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บริโภค สําหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป

๑๒๙ ขยายเขตประปาบานนางชม หวังประสพกลาง  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ระยะทาง 200 เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

ถึงนานางเจือ  บานโนนตําหนัก  หมูที่  4 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ครัวเรือนทั้งหมด มีน้ําสะอาด อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สําหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๐ กอสรางประปาหมูบาน  -เพื่อกอสรางระบบประปาใหดี จํานวน 1 แหง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

จุดศาลากลางหมูบาน ยิ่งขึ้นเพ่ือใชในการอุปโภค ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 บริโภค สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

131 กอสรางประปาหมูบาน  -เพื่อกอสรางระบบประปาใหดี จํานวน 1 แหง พรอม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

จุดซอยปาเต็งหนา ยิ่งขึ้นเพ่ือใชในการอุปโภค วางทอประปา ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 บริโภค สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๑๓๒ วางทอเมนทประปาซอยนายสรอย  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ตนซอย - สุดซอย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133 ขยายเขตวางทอเมนทประปา  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 340,000 340,000 340,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

คุมโนนวัด -วัดบานเมืองทอง การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ไมนอยกวา 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานเมืองทอง หมูท่ี 6 ระยะทาง 1,60๐ เมตร สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

134 ติดต้ังเครื่องสลายหินปูน  -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จํานวน 1 เครื่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

อิเล็กทรอนิกสในระบบประปา ทํางานของระบบประปา ระบบประปาอนามัย ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๑๓๕ ซอมแซมประปาภายในหมูบาน  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทุกจุดที่ชํารุดภายในหมูบาน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป หนองโบสถ ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

ระยะทาง 3,0๐๐ เมตร สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

136 จัดซื้อถังเก็บน้ําพลาสติก  -เพื่อใชกักเก็บน้ําใหประชาชน ขนาด  2,000  ลิตร - - 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่  7 มีนํ้าใชเพื่อการอุปโภค  จํานวน  5  ใบ ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บริโภคตลอดทั้งป สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

137 ติดต้ังเครื่องสลายหินปูน  -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จํานวน 1 เครื่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

อิเล็กทรอนิกสในระบบประปา ทํางานของระบบประปา ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 สะอาด สําหรับอุปโภค

138 ติดต้ังเครื่องสลายหินปูน  -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จํานวน 1 เครื่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

อิเล็กทรอนิกสในระบบประปา ทํางานของระบบประปา ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

อบต.เมืองเกษตร สะอาด สําหรับอุปโภค

139 ติดต้ังเครื่องปมน้ําในระบบ  -เพื่อพัฒนาระบบประปาใหมี จํานวน ๑ เคร่ือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

ประปาบานหนองโบสถ  หมูท่ี 7  ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อใชในการ ขนาด ๕ แรง ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

อุปโภคบริโภค สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๐ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน ๖ หลอด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

รอบหมูบาน  บานหนองไผ  หมูที่ 1 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

๑๔๑ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

พรอมตดิตั้งไฟฟาแสงสวาง ใชในครวัเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 300 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ซอยบานนายประยูร เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานหนองไผ  หมูที่  1

๑๔๒ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา  จากตนซอย - สุดซอย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

พรอมตดิตั้งไฟฟาแสงสวาง ใชในครวัเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ซอยบานนางเฟอง  ภูกลาง เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานหนองไผ  หมูที่  1

143 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ซอยอุทิศประชาสรรค 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยอุทิศประชาสรรค ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ระยะทาง 900 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานหนองไผ  หมูที่  1 เขตองคการบริหารสวนตําบล ใชและแสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๔ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน  1 จุด - - 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

จุดประปาหมูบาน  บานหนองไผ  แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

หมูท่ี 1 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

๑๔๕ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 11 จุด 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ซอยยายปุก,ซอยพัฒนานิกูล, ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ซอยโพธิ์เงนิ ๒, ซอยโพธิ์เงนิ ๓ , แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

ซอยโกรกคันทรง , ซอยเมืองเกา,

ซอยผาสุข , หนาบาน

นายกร หวังหมูกลาง, 

ถนนสายบานคูเมือง-

เช่ือมเขตติดตอตําบลโนนเมือง,

ซอยศาลตาปูใหม

๑๔๖ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยเมืองเกา บานคูเมือง หมูที่  2 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๗ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 2 ตน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยโพธิ์เงิน 3 บานคูเมือง หมูที่  2 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๔๘ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง  400 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

จากถนนสายบานคูเมือง - เชื่อมเขตติดตอ ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ตําบลโนนเมือง  บานคเูมือง หมูที่  2 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๔๙ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง  1,600 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยศาลตาปูใหม บานคูเมือง หมูที่  2 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

150 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 1,800 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยบานนายอุไร  ยอดแกว ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานคเูมือง หมูที่  2 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๑ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 2 จุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

ถนนบานพอเชย -บานนายจวน แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

บานตะโก  หมูท่ี 3 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

๑๕๒ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 2 จุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

ซอยยายเปลื้อง บานตะโก  หมูที่ 3 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

153 ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

หนาบานนางสุกัญญา หวังดังกลาง แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

บานตะโก  หมูท่ี 3 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๔ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน  4 ตน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หนาวัดตะโก -บานนายกอน ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานตะโก  หมูท่ี  3 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๕๕ เปลี่ยนเสาไฟฟาและติดตั้ง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 2 ตน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

เสาไฟฟาบานพอเชย - บานนายจวน ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานตะโก  หมูท่ี  3 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

-เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ประชาชนไดรับความปลอดภยั

ทรัพยสินของประชาชน จากการใชไฟฟา

๑๕๖ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 1,300 เมตร 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หนาบานนายสมพงษ ยูงรัมย - ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ซอยตานี บานโนนตําหนัก  หมูท่ี  4 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๗ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าหนาบาน  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง ๑๕๐ ม. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

นายสันติพงษ  มุงออมกลาง - บาน ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

นางพยุง สมวงษ  บานโนนตาํหนัก หมูที่  4 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๕๘ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 100 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หนาบานนายจรัญ  หวังฟงกลาง - ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานนายเล่ือน  หวังจองกลาง เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี  4

๑๕๙ ขยายเขตไฟฟาแรงสูงบานตะโก -  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 2,000 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี  4 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๖๐ ขยายเขตไฟฟาระหวางทางแยก  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 1,380 เมตร - - 200,000 - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานหนองโบสถไปตําบลโนนเมือง ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี อุดหนุนสํานักงานการ ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี  4 เขตองคการบริหารสวนตําบล ไฟฟาสวนภูมิภาค แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๑ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

ซอยยายหลง  บานโนนเกษตร  หมูที่ 5 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

๑๖๒ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยยายชุม  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา เริ่มจากตนซอย - สุดซอย 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 500 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

163 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานโนนเกษตร -  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง  3,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

เขตติดตอบานเมืองทอง ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๖๔ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานนางหลง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 300 เมตร 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ถึงรวมไปซอยนางขอ ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๕ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานนายสมาน  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากบานนายสมาน - สุดซอย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๖๖ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยนายไสว  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา เริ่มจากตนซอย - สุดซอย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี จํานวน 4 ตน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๖๗ โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟาและติดตั้ง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา เปลี่ยนเสาไฟฟา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

 เสาไฟฟา  หนาบานนางจอย  วังกลาง ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี จํานวน 1 ตน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

-เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ประชาชนไดรับความปลอดภยั

ทรัพยสินของประชาชน จากการใชไฟฟา

๑๖๘ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน  1 หลอด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

หลังบานนางจอย  วังกลาง แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๙ ขยายเขตไฟฟาแรงสูง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 500 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานเมืองทอง - บานโนนเกษตร ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล ใชและแสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๐ เปลี่ยนเสาไฟฟาและติดตั้ง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา เปลี่ยนเสาไฟฟา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

เสาไฟฟาหนาบานนายไสว  ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี จํานวน 1 ตน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

-เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ประชาชนไดรับความปลอดภยั

ทรัพยสินของประชาชน จากการใชไฟฟา

๑๗๑ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 200  เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานดาบเขียว - บานตาโอ ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๒ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําวัดเมืองทอง -  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 200  เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนางเอี่ยม หวังประสพกลาง ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗๓ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยพอทิน  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากบานนายสมวงค - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่  6 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี บานนายทอน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล ระยะทาง 200 เมตร แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๔ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานนางน่ิม-  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 130 เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนายบุญชวย พรมศรีนอย ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๕ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าถังน้ําประปา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 500 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หมูบานถึงบานนางประเสร็ฐ มีเคา ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๖ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบานนางจวน -  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 500 เมตร 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนายรวม  ถวิลนอก ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗๗ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานนางมา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 5 ตน 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

รอดกลาง - นานายนิล สายกระสุน ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๘ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยตาสรอย  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่  6 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๙ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน ๒๐ จุด 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน หนาวัดเมืองทอง, ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ซอยไกชน(บานยาลอย, แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

บานผูใหญวนัชัย)บานตาโอ,

บานหมวดไหม,ซอยบานพอ

ทิน,บานยายพิน,หนาบานนางแสตมป,

บานดาบเขียว,หนาบานนางจวน 

หวังกลาง,บานนางสํารวย ประคํานอก,

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

นานางสําเรียง ถวิลนอก,

ซอยตาสรอย  หวังหมูกลาง(๒ จุด),

ซ.ปาเต็งหนาดานทิศใต

(หนาบานนางซอน อะมะโส

๓ หลอด),หนาศาลาประชาคม ,

หนาบานนายสมาน  แกนพุทธา

๑๘๐ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 13 จุด 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน - จุดบานนายปรีชา  ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน สุขศรีนาค  จํานวน  4  จุด แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

- ซอยนิคม   จํานวน 4 จุด

- ซอยศรีโบสถ  จํานวน  2 จุด

- ซอยประปา  จํานวน  3 จุด

๑๘๑ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยศรีโบสถ  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่  7 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 500 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘๒ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 100 เมตร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนางสํารอง  ฆองนอก ถึงบาน ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

นางอําไพ  บานหนองโบสถ  หมูที่  7 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๘๓ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยปูดี  บานหนองโบสถ  หมูที่  7 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 300 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๘๔ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 400 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ปารวก - บานนางสํารวย  เกลี้ยงกลางดอน ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานหนองโบสถ  หมูที่  7 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๘๕ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 100 เมตร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนายธนพล  วงคกลาง - ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานนางทองมวน  จังหวัดกลาง เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานหนองโบสถ  หมูที่  7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘๖ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 600 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนายธนพล  วงคกลาง - ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ที่สาธารณะประโยชน เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานหนองโบสถ  หมูที่  7

๑๘๗ เปลี่ยนเสาไฟฟาและติดตั้ง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ยายเสาไฟฟาจํานวน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

 เสาไฟฟาซอยนิคม  บานหนองโบสถ ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี 4 ตน  พรอมสายไฟฟา ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

หมูท่ี  7 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

-เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ประชาชนไดรับความปลอดภยั

ทรัพยสินของประชาชน จากการใชไฟฟา

๑๘๘ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟาบานคูเมือง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หมูท่ี 2 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘๙ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟาซอยบาน  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

นายอุไร  ยอดแกว บานคูเมือง  ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

หมูท่ี 2 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๙๐ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟาบานตะโก  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หมูท่ี 3 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๙๑ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี 4 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 100 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๙๒ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙๓ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๙๔ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รวม    194  โครงการ - - 54,689,910 53,687,910 58,142,410 57,942,410 57,942,410 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ขุดทางนํ้าเขาสระน้ําหนองเสม็ด   -เพ่ือใหมีทางน้ําเขาสระ ปากกวาง 1.20 ม. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

บานหนองไผ ม.1 -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได ลึก  1.05 ม.ยาว 300  ม. ครัวเรือนท้ังหมด มีน้ําใช -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือการเกษตรอยาง เกษตรอยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป เพียงพอ -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน

-เพ่ือการระบายน้ําใหไหล และปองกันน้ําทวมขัง

สะดวกยิ่งขึ้น

๒ วางทอน้ําทางเขาอางเก็บน้ํา -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา ทอ คสล. 0.80  ม. 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี 2  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได จํานวน 2 แถว ๆ ละ กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น 10 ทอน  รวม 20 ทอน อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป

๓ วางทอน้ําจุดนานางดอกไม -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา จํานวน  1  จุด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

จอกโคกสูง บานคูเมือง  หมูท่ี 2  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เสริมคันฝาย บานคเูมือง  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได เสริมคันฝาย 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันน้ําทวมพื้นท่ีการ กองชาง

หมูท่ี 2 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น จุดที่ 1  จุดนานายสุเทพ ครัวเรือนท้ังหมด มีน้ําใช เกษตร

 -เพ่ือปองกันน้ําทวมพื้นท่ี จุดที่ 2  จุดนานายแจม เพ่ือการเกษตรอยาง  - ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ

การเกษตร จุดท่ี 3  จุดนานายเฉลิม เพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

๕ ถมดินฝงสระน้ําบานโนนตําหนัก -เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตร กวาง 5 ม. ยาว 20 ม. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

 หมูท่ี 4 และการอุปโภค บริโภค ลึก 3.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๖ วางทอน้ําเขาฝายบานโนนเกษตร -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา วางทอน้ําเขาฝายทั้ง 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูท่ี 5  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได 2  ฝง จุดทางทิศตะวันออก กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น และจุดทางทิศตะวันตก อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป จํานวน  4  จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 เสริมคันกั้นน้ํา บานโนนเกษตร   -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได จุดนานายหลอ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันน้ําทวมพื้นท่ีการ กองชาง

หมูท่ี 5 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น หวังพูนกลาง ครัวเรือนท้ังหมด มีน้ําใช เกษตร

 -เพ่ือปองกันน้ําทวมพื้นท่ี เพ่ือการเกษตรอยาง  - ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ

การเกษตร เพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

8 วางทอน้ําเขาลําหวยนอย -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา จํานวน  10  จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่ 6  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป

9 วางทอน้ําเขาสระน้ําประจําหมูบาน -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา จํานวน  1  จุด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป

รวม    9    โครงการ - - 633,000 633,000 633,000 633,000 633,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ๑. เพ่ือจัดกิจกรรมในวันเด็ก จัดกิจกรรมเน่ืองใน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -เด็กและเยาวชนไดรับประสบการณ กองการศึกษาฯ

แหงชาติ โอกาสฉลองงาน เด็กและเยาวชนไดพัฒนา ความรูและความสนุกสนาน

๒. เพ่ือใหเด็กไดแสดงออกใน วนัเด็กแหงชาติปละ ความรูและประสบการณ เพลิดเพลิน

ความสามารถ เชน การรํา,เตน, ๑ ครั้ง เด็กและ

รองเพลง การตอบปญหา ฯลฯ เยาวชนในตําบล

๓. เพื่อใหเด็กและเยาวชนฯได เมืองเกษตร

รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จํานวน ๒๐๐ คน

พรอมท้ังความรู

๔. เพ่ือตอบสนองและจัดงาน

วันเด็กตามนโยบายของรัฐบาล

๒ โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาหาร  -เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนใหนักเรียน ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของเด็ก  -นักเรียนท่ีขาดแคลนอาหาร กองการศึกษาฯ

กลางวนั แกนักเรียนท่ีขาดแคลนหรือ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนที่ขาดแคลน กลางวนัไดรับประทานอาหาร

ทุพโภชนาการ ไดรบัประทาน อบต.เมืองเกษตร อาหารกลางวันไดรับการ กลางวนัตลอดปและมีสุขภาพ

อาหารอยางท่ัวถึง ไดรับประทาน ชวยเหลือ รางกายแข็งแรงไดรับสารอาหาร

อาหารกลางวัน ครบ 5 หมู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการอาหารเสริม (นม)  -เพื่อใหนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนใหนักเรียน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของเด็ก  -นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น กองการศึกษาฯ

โรงเรียน อบต.เมืองเกษตร  ไดรับประทานอาหาร ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

เสรมิ(นม)และมีรางกายแข็งแรง อบต.เมืองเกษตร ที่ดีข้ึน

ไดรับประทาน

อาหารเสริม (นม)

๔ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน -เพ่ือใหครูและนักเรียนไดแสดง จัดนิทรรศการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนท่ีสําเร็จการศกึษาได กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําป ผลงานทางวิชาการ แสดงผลงานใหแกนักเรียน นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม แสดงผลงานเกิดความภาคภมูิใจ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

การศึกษา  ที่สําเร็จการศึกษา เกิดความภภาคภูมิใจและ มีขวัญและกําลังใจที่จะศึกษาใน

จาก ศพด. อบต. มีกําลังใจที่จะศึกษาใน ระดับที่สูงขึ้น

เมืองเกษตร ระดับที่สูงขึ้น

๕ โครงการมอบวุฒิบัตรใหแกเด็กเล็ก -เพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ มอบวุฒิบัตรให ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนท่ีสําเร็จการศกึษาได กองการศึกษาฯ

ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ถึงความสําเร็จในกาวแรกของชีวิต แกนักเรียน นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม รับมอบวุฒิบัตร จากผูบริหาร (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ที่จะศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ที่สําเร็จการศึกษา มีขวัญและกําลังใจที่จะ มีขวัญและกําลังใจที่จะศึกษาใน

ตอไป จาก ศพด. อบต. ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ระดับที่สูงขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  -เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีประสบการณ นักเรียนศูนยพัฒนา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนและผูปกครองมี กองการศึกษาฯ

ของเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับความรูตามพัฒนาการของเด็ก เด็กเล็ก นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม เวลาอยูดวยกัน   เด็กมีความรูและ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อบต.เมืองเกษตร มีประสบการณและ มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น

พัฒนาการท่ีดี

๗ โครงการสงเสรมิการเขารวมแขงขันกีฬา  -เด็กไดมีโอกาสไดออกกําลงักาย เด็กนักเรียนของ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนไดออกกําลังกาย กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ของ และมีความสัมพันธท่ีดีสราง ศพด.ทุกคน ที่เขารวมกิจกรรม มี และมีความสามัคค ีมีพัฒนาการ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความรักความสามัคคี สุขภาพรางกายแข็งแรง ที่ดีขึ้น

๘ โครงการเยี่ยมบานสานสัมพันธบานกับ  -เพ่ือศึกษาระยะทางและสถานภาพ นักเรียนของ ศพด. ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -ศพด. สามารถติดตามและให กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ความเปนอยูของเด็ก ทุกคน นักเรียนไดรับการดูแล การชวยเหลือนักเรียนที่ประสบ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

-ติดตามนักเรียนและใหความ ปญหาได

ชวยเหลือนักเรยีนที่ประสบปญหาตางๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ  -เพ่ือใหผูปกครองมีสวนรวมใน จํานวน ๒ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูเขารวม  -ผูปกครองเขามามีสวนรวมใน กองการศึกษาฯ

และประชุมผูปกครองนักเรียน ศพด. การจัดการศกึษา ของ ศพด. ตอป โครงการมีสวนรวมในการ การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อบต.เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร จัดการเรียนการสอน

๑๐ โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปน  -จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของศูนย  -นักเรียนมีสื่อการเรียนและได กองการศึกษาฯ

แหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียนรูของเด็กทั้งภายในและ อบต.เมืองเกษตร พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อและ รับพัฒนาการท่ีดี (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ภายนอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อุปกรณในการเรียนการสอน

๑๑ โครงการวันแมแหงชาติ  -เพ่ือใหเด็ก เยาวชนไดราํลึกถึงบุญ เด็กนักเรียนในศูนย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูเขา  -เด็ก เยาวชนไดรําลึกถึงบุญคุณ กองการศึกษาฯ

คุณของแม พัฒนาเด็กเล็ก รวมกิจกรรมมีประสบการณ ของแม และมีความกตัญญ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อบต.เมืองเกษตร และพัฒนาการท่ีดี มากขึ้น

๑๒ โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพ  -เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมีสุขภาพ เด็กนักเรียนในศูนย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนในตําบลเมืองเกษตร กองการศึกษาฯ

ชองปากเด็กนักเรียน ศพด. อบต. ฟนที่ดี พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนไดรับการดูแลและ มีสุขภาพฟนแข็งแรง (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร มีสุขภาพฟนที่แข็งแรง

โดยใชเทคโนโลยีและการใชสื่อ ICT พัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการสงเสรมิการออกกําลังกาย  -เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมีสุขภาพ เด็กนักเรียนในศูนย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนในตําบลเมืองเกษตร กองการศึกษาฯ

เพ่ือสุขภาพดวยแอรโรบิคแดนซประกอบ ที่ดี พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนไดรับการดูแลและมี มีสุขภาพแข็งแรง (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

หวงฮูลาฮูบ อบต.เมืองเกษตร สุขภาพรางกายแข็งแรง (งบ สปสช.)

๑๔ โครงการประกันคุณภาพการศกึษา  -เพ่ือใหสถานศกึษา(ศพด.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของสถาน  -เพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาให กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร มีระบบการประกันคุณภาพ อบต.เมืองเกษตร ศึกษาไดรับการรับรอง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ทั้งภายในและภายนอก คุณภาพทางการศึกษาให

อยูในระดับดีขึ้น

๑๕ โครงการอบรมใหความรูผูปกครอง -เพ่ือใหผูปกครองมีความรูความ ผูปกครองนักเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ 80 ของผูปกครอง -ผูปกครองมีความรูความเขาใจ กองการศึกษาฯ

ในการพัฒนาเด็กดานความฉลาด เขาใจในการพัฒนาเด็กดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนไดรบัความรูและสามารถ ในการพัฒนาเด็กดานความฉลาด (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ทางปญญา  และอารมณ ความฉลาดทางปญญา และอารมณ อบต.เมืองเกษตร นําไปปฏิบัติได ทางปญญาและอารมณ และนําไป

ปฏิบัติได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  -เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ 80 ของนักเรียน  -เพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาให กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา ใหเหมาะสมกับผูเรียน สถานการณ อบต.เมืองเกษตร ไดรับความรูเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

การเปลี่ยนแปลงและทองถิ่น มีพัฒนาการที่ดี

๑๗ โครงการจัดหาหนังสือพิมพประจํา  -เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูล ประชาชนในเขต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร กองการศึกษาฯ

หมูบาน/สํานักงาน ขาวสารตลอดจนความเคลื่อนไหว อบต. ทั้ง ๗ หมูบาน ประชาชนไดรับขอมูล ตลอดจนความเคล่ือนไหว

ตางๆ  ของบานเมือง ขาวสารเพ่ิมข้ึน ตางๆ  ของบานเมืองไดอยาง

ทั่วถึง

๑๘ คาเครื่องแบบนักเรียน เพ่ือใหเด็กอายุ 3 - 5  ป เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ รอยละของเด็กปฐมวัย -เด็กอายุ 3-5 ป ในศูนย กองการศึกษาฯ

เด็ก มีเครื่องแบบนักเรียน อายุ 3 - 5 ป 3-5 ป ใน ศพด. มี พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องแบบ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เครื่องแบบนักเรียน นักเรียนครบทุกคน

๑๙ คาหนังสือเรียน เพ่ือใหเด็กอายุ 3 - 5  ป เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 6,000 6,000 6,000 6,000 รอยละของเด็กปฐมวัย -เด็กอายุ 3-5 ป ในศูนย กองการศึกษาฯ

ไดมีหนังสือเรียน อายุ 3 - 5 ป 3-5 ป ใน ศพด. มี พัฒนาเด็กเล็กมีหนังสือเรียน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

หนังสือเรียน ตามพัฒนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ คาอุปกรณการเรียน เพื่อใหเด็กอายุ 3 - 5  ป เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 6,000 6,000 6,000 6,000 รอยละของเด็กปฐมวัย -เด็กอายุ 3-5 ป ในศูนย กองการศึกษาฯ

ไดมีอุปกรณการเรียน อายุ 3 - 5 ป 3-5 ป ใน ศพด. มี พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อุปกรณการเรียน การเรียน

๒๑ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 12,900 12,900 12,900 12,900 รอยละของเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ตามเปาประสงค อายุ 3 - 5 ป 3-5 ป ใน ศพด. มีคา มีศกัยภาพในการจัดกิจกรรม (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาผูเรียน

๒๒ คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพ่ือใหเด็กอายุ 2 - 5  ป เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - ๙๑,๘๐๐ ๙๑,๘๐๐ ๙๑,๘๐๐ ๙๑,๘๐๐ รอยละของเด็กปฐมวัย -เด็กอายุ 2-5 ป ในศูนย กองการศึกษาฯ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อายุ  2 - 5 ป อายุ 2-5 ป มีสื่อการเรียน พัฒนาเด็กเล็กมีส่ือการเรียน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

การศึกษา และเครื่องเลน การสอน การสอน วัสดุการศึกษา และ

พัฒนาการเด็ก เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก

ที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเสริมสรางความรูในการ เด็กและเยาวชน - 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของจํานวเด็ก การดําเนินงานสภาเด็กและ กองการศึกษาฯ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานของ ในตําบลเมืองเกษตร ไดทํากิจกรรมรวมกัน เยาวชนเปนไปอยางมี (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

สภาเดก็และเยาวชน ประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค

๒๔ โครงการหลักสูตรกิจกรรม Junior  -เพื่อฝกอบรมพัฒนาการดาน จํานวน ๑ ครั้ง - - - - - รอยละ ๘๐ ของเด็ก  -นักเรียน ศพด. ไดรับความรู กองการศึกษาฯ

scout (ลูกเสือนอย) การมีสวนรวมของเด็ก ศพด. นักเรียน มีพัฒนาการ และประสบการณและพัฒนาการ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ที่ดีข้ึน ที่ดีขึ้น

๒๕ โครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา 1.เพ่ือใหคณะกรรมการสถาน ความเขมแข็งของ - - - - - รอยละ 95 ของความ ความเขมแข็งของ กองการศึกษาฯ

ความเขมแข็งของคณะกรรมการ ศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตาม คณะกรรมการบริหารศูนย เขมแข็งคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

บริหารศูนย ระเบียบกําหนด สถานศกึษา

2.เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษา

กํากับ  ดูแล  และขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการนิเทศ  ติดตาม การจัดกระบวน  -เพื่อใหสถานศึกษามีการนิเทศ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - - รอยละ 80 ของสถานศึกษา  -เพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาให กองการศึกษาฯ

การเรียนการสอน ภายใน กํากับ  ตรวจสอบ และ อบต.เมืองเกษตร ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

นําไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อยางสม่ําเสมอ

๒๗ โครงการสงเสริมลูกรักยอดนักออม  -ฝกนิสัยที่ดีในการออมทรัพย เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 80 ของนักเรียน  -นักเรียนมีเงินเก็บออม กองการศึกษาฯ

 -ฝกการใหเด็กมีนิสยัรักการออม พัฒนาเด็กแล็ก มีเงินเก็บออมและรูจัดใชเงิน  -นักเรียนรูจักการประหยัด (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ไดเหมาะสมกับวัย อบต.เมืองเกษตร อยางพอเพียง และอดออม

 -ฝกนิสัยการกินอยูอยางพอเพียง

ไมฟุมเฟอย

๒๘ โครงการสุขนิสัยดี จิตสดใส รางกาย เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 80 ของนักเรียน ผูเรยีนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กองการศึกษาฯ

แข็งแรง เก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกาย และ พัฒนาเด็กแล็ก มีสุขนิสัย และสุขภาพจิตดี และมีความสุขในการดํารงชีวิต (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

สุขภาพจิตของตนเอง อบต.เมืองเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการกิจกรรมหนูนอยนักสํารวจ ฝกทักษะ การศึกษา การสํารวจ เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 90 ของนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถเรียนรูดวย กองการศึกษาฯ

ศึกษาความรูจากแหลงเรียนรู พัฒนาเด็กแล็ก มีความรูและรูจักสังเกตุ การสังเกตุ สํารวจสิ่งตางๆ ที่ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ภายในและภายนอกหองเรียน อบต.เมืองเกษตร สิ่งแวดลอมรอบๆ ตนเองอยูรอบ ๆ ตัวไดดียิ่งข้ึน

30 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปน เพ่ือใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิม และ เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 80 ของนักเรียน เด็กนักเรียนมีความรู ความสามารถ กองการศึกษาฯ

อัจฉริยภาพของผูเรียน สรางผลงานดวยความภาคภูมิใจตาม พัฒนาเด็กแล็ก มีการพัฒนาดานความคิด ความถนัด อยางเต็มศักยภาพ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ความสามารถ ความถนัด เต็ม อบต.เมืองเกษตร ริเริ่มสรางสรรค

ศักยภาพ และเรียนอยางมีความสุข

๓๑ โครงการหนูทําได เพ่ือใหเด็กเกิดความตระหนักถึงเด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 90 ของนักเรียน เด็กสามารถชวยเหลือตนเองได กองการศึกษาฯ

ความสําคัญของการชวยเหลือพัฒนาเด็กแล็ก สามารถชวยเหลือตนเองได อยางเหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัย (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ตนเอง อบต.เมืองเกษตร ที่ดีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และ

มีสุขภาพจิตดี

32 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาครู พัฒนาครูใหเปนครูสูมืออาชีพ ครูและผูดูแลเด็ก - - - - - ครูมืออาชีพ ครูศนูยฯ เปนครูมืออาชีพ กองการศึกษาฯ

สูมืออาชีพ จํานวน  3  คน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาจิต พิชิตงาน 1.เพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณธรรม ครูและผูดูแลเด็ก - - - - - ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณ กองการศกึษาฯ

จริยธรรม  และปฏิบัติตนเปน จํานวน  3  คน มีวุฒิ วิชาชีพ  มีความมุงมั่นอุทิศตน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

แบบอยางท่ีดี ในการสอน  และพัฒนาผูเรียน

2.เพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณวฒุิ มี

ความรูความสามารถตรงกับความ

รับผิดชอบ

3.เพ่ือพัฒนาใหครูมีมนุษนสัมพันธ

ที่ดีแกผูเรียน  ผูปกครองและชุมชน

๓๔ โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาการวิจัย 1.เพ่ือครูและผูดูแลเด็กมีผลงานวิจัย 2  เรื่อง/ปการศึกษา - - - - - งานวิจัยชั้นเรียน ผลงานวิจัยชั้นเรียนที่เกิดจาก กองการศึกษาฯ

ชั้นเรียน ชั้นเรียนที่เกิดจากสภาพปญหาในชั้น สภาพปญหาในชั้น  และแกปญหา (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

2.เพ่ือแกปญหาและพัฒนาเด็กได เด็กได

ตรงจุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ ๘๐ ของเด็ก  -นักเรียน ศพด. ไดรับความรู กองการศึกษาฯ

ศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและการจัด ดวยการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม พัฒนาเด็กแล็ก นักเรียน มีพัฒนาการ และประสบการณและพัฒนาการ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ประสบการณดวยโครงงานอยางงาย ดวยโครงงานอยางงายตามหลัก อบต.เมืองเกษตร ที่ดีข้ึน ที่ดีขึ้น

ศาสตรพระราชา

๓๖ โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาหาร  -เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนให ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของเด็ก  -นักเรียนท่ีขาดแคลนอาหาร กองการศึกษาฯ

กลางวนั แกนักเรียนท่ีขาดแคลนหรือ นักเรยีนไดรับประทาน นักเรียนที่ขาดแคลน กลางวนัไดรับประทานอาหาร

ทุพโภชนาการ ไดรบัประทาน อาหารกลางวัน อาหารกลางวันไดรับการ กลางวนัตลอดปและมีสุขภาพ

อาหารอยางท่ัวถึง โรงเรียนทั้ง 3 แหง ชวยเหลือ รางกายแข็งแรงไดรับสารอาหาร

-โรงเรียนบานหนองไผ ครบ 5 หมู

-โรงเรียนบานคูเมือง

-โรงเรียนบานบุตะโก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  -เพ่ือใหนักเรียนในเขต อบต. สนับสนุนใหนัก ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของเด็ก  -นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น กองการศึกษาฯ

ไดรบัประทานอาหารเสริมนม เรียนไดรับประทาน นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

และมีรางกายแข็งแรง อาหารเสริม(นม) ที่ดีข้ึน

โรงเรียนทั้ง 3 แหง

-โรงเรียนบานหนองไผ

-โรงเรียนบานคูเมือง

-โรงเรียนบานบุตะโก

รวม     37        โครงการ - - ๒,๑๒๒,๐๐๐ ๒,๒๕๒,๗๐๐ ๒,๓๐๗,๗๐๐ ๒,๓๐๗,๗๐๐ ๒,๓๐๗,๗๐๐ - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมกิจกรรม/วันสําคัญ  -เพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนา ประชาชนท้ัง ๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -พุทธศาสนาอันเปนศาสนา กองการศึกษาฯ

ทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา อันเปนศาสนาประจําชาติให หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ประจําชาติดํารงอยูคูบานคูเมือง

วันวิสาฆบูชา และวันพระ คงอยูคูบานคูเมืองของไทยสืบไป กิจกรรม ตลอดไป

๒ โครงการสงเสริมการเขารวมรําโทนใน  -เพื่อสงเสรมิและสบันสนุนให ประชาชนท้ัง ๗ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนตระหนักถึงคณุคาและ กองการศึกษาฯ

งานบวงสรวงทานทาวสุรนารี ประชาชนไดตระหนักถึงขนบ หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ความสําคัญของประเพณีและ

ธรรมเนียมประเพณี กิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน

๓ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน ประชาชนท้ัง ๗ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูเขารับ  -เด็ก เยาวชน และประชาชน สํานักปลัด

เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป และประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม หมูบาน การอบรมมีความรูและ ทั่วไปเขาใจหลักธรรมของ

จริยธรรมเขาใจหลักธรรมของ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง พระพุทธศาสนาและนําเอาหลัก

พระพุทธศาสนาและนอมนําเอาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน แนวทางในการดาํเนินชีวิต

แนวทางในการดําเนินชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  -เพื่อสงเสริมและอนุรกัษประเพณี และ ประชาชนท้ัง ๗ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนตระหนักถึงคณุคา กองการศึกษาฯ

และวันผูสูงอายุ วฒันธรรมอันดีงานใหอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป หมูบาน ประชาชนที่เขารวม และความสําคัญของประเพณี

-เพื่อรณรงคใหสังคมตระหนักถึงคณุคา กิจกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ของผูสูงอายุ ทองถิ่น

-เพื่อสงเสริมใหทุกคนแสดงกตัญกูตเวที 

และมีกิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ

๕ โครงการรณรงคลดละเลกิอบายมุข  -เพ่ือรณรงคใหประชาชน ประชาชนทั้ง ๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวนสาธารณสุขฯ

ลดละเลิก อบายมุข หมูบาน ประชาชนที่เขารวม  -ชุมชนเขมแข็ง

 -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรมมีคุณภาพชีวิต

 -สรางความเขมแข็งในชุมชน ที่ดีข้ึน

๖ โครงการสงเสรมิงานรัฐพิธี  ราชพิธี -เพ่ือดําเนินการในการจัดงาน จัดกิจกรรมในวันสําคัญ - ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม งานรัฐพิธี ราชพิธี กิจกรรมตางๆ สํานักปลัด

และพิธีทางศาสนา กิจกรรมในวันสําคัญและงาน และงานรัฐพิธ ี  ราชพิธตีาง ๆ กิจกรรม มีการสืบสานตอไป กองการศึกษาฯ

รัฐพิธี  ราชพิธีตางๆ ประชาชนตําบล

เมืองเกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการกอสรางหลังคาครอบพระพุทธรปู เพ่ือใหมีหลังคากันแดดกันฝน จํานวน  1  หลัง - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ หลังคาครอบพระพุทธรูป มีหลังคากันแดดกันฝน กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร ใหพระพุทธรูป ใหพระพุทธรูป (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

กองชาง

๘ โครงการกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับ  -เพ่ือใหเด็กไดตระหนักถึงความ นักเรียนศูนยพัฒนา - - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -นักเรียนไดทราบถึงความสําคัญ กองการศึกษาฯ

ปใหม สําคัญของวนัขึ้นปใหม เด็กเล็ก นักเรียนที่เขารวม ของเทศกาล และงานวันอื่น ๆ ที่สําคัญ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

๙ โครงการจัดหาและพัฒนาภูมิปญญา1.จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูภูมิปญญา - - - - - รอยละ 90 ของภูมิปญญา มีภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนา กองการศึกษาฯ

ทองถิ่น 2.นําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนา ทองถิ่น ทองถิ่นไดรับการสืบสาน กิจกรรมการเรียนการสอน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

กิจกรรมการเรียนการสอน

๑๐ โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม -พัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนคนดีมี นักเรียนศูนยพัฒนา - - - - - รอยละ ๘๐ ของผูเขารับ  -เด็กนักเรียนเชื่อฟงคาํสั่งสอน กองการศึกษาฯ

เด็กปฐมวัย คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบ เด็กเล็ก การอบรมมีความรูและ ของพอแม  ครูอาจารย มีวินัย (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

มีความซื่อสัตยสุจริต  อดอม ชวยเหลือ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย

แบงปนและเชื่อฟงคําสั่งสอนของ ชวยเหลือผูอื่น

พอแม ครู อาจารย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการถวายเทียนพรรษาวัดในตําบล  -เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน ประชาชนท้ัง ๗ - - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม กองการศึกษาฯ

และสงเสริมการจัดงานแหเทียนพรรษา กิจกรรมทางดานศาสนา หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ทางดานศาสนา (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

นักเรียนศูนยพัฒนา กิจกรรม

เด็กเล็ก

๑๒ โครงการจัดงานรัฐพิธี "เฉลิมพระเกียรต ิ-เพ่ือใหประชาชนไดแสดงพลัง อุดหนุนอําเภอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ประชาชนมีความรักชาติและ สํานักปลัด

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ ถึงความรักชาติและความจงรัก ขามสะแกแสง ประชาชนที่เขารวม จงรักภักดีตอสถาบัน

บดินทรเทพยวรางกูร" ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย กิจกรรม พระมหากษัตริย

รวม     12        โครงการ - - 160,000 163,000 170,000 170,000 170,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการผลิตส่ือเอกสารวารสารแผนพับ  -เพ่ือใหประชาชนไดรบัทราบ สื่อประชาสัมพันธ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร สํานักปลัด

สิ่งพิมพเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารตางๆ ของ อบต. ประเภทตางๆ ประชาชนไดรับขอมูล ของ อบต.เพ่ิมมากขึ้น

ขอมูล อบต. อยางครอบคลุม และทั่วถึงกัน ขาวสารเพ่ิมข้ึน

๒ โครงการปรับปรุง/จัดทําและดูแลเวป็ไซต  -เพ่ือใหประชาชนไดรบัทราบ สื่อประชาสัมพันธ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร สํานักปลัด

อบต.เมืองเกษตร ขอมูลขาวสารตางๆของ อบต. ประเภทตางๆ ประชาชนไดรับขอมูล อบต.เพ่ิมมากขึ้น

อยางครอบคลุม และทั่วถึงกัน ขาวสารเพ่ิมข้ึน

๓ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน  -เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน ประชาชนทั้ง 7 หมูบาน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

และสมาชิกสภาทองถิ่น การเลือกตั้ง ประชาชนที่มาใชสิทธิ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

๔ โครงการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการ เพื่อรณรงคใหความรูเก่ียวกับการเลือกตั้ง ประชาชนทั้ง 7 หมูบาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ -ประชาชนมีความรูและเขาใจ สํานักปลัด

เลือกตั้ง และการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง ประชาชนที่มาใชสิทธิ ในการเลือกตั้งและมีสวนรวม

ของประชาชน เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการประเมินทัศนคติและความคิดเห็น 1.เพ่ือสํารวจความรูสึกนึกคิดของ ไดรับขอมูลจากการรับทราบ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน 1.สามารถนําขอมูลจากการประเมิน สํานักปลัด

ของประชาชนตอการดําเนินงานตาม ประชาชนท่ีมีตอการดาํเนินงาน ความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนในตําบลท่ีเขารวม ทัศนคติของประชาชนมาปรับปรุงวิธีการ

ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ อบต. ที่เปนประโยชนในการดําเนินการ พัฒนาทองถ่ิน ดําเนินงานของ อบต.

2.เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน พัฒนาในอนาคต 2.สามารถจัดทําฐานขอมูลชุมชนท่ีจะนํา

ของ อบต.มืองเกษตรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน

๖ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน -เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีเปนไปดวยความ ประชาชนตําบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ 95 ของการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีไดครอบคลุมและใหเวลา กองคลัง

ทรัพยสิน รวดเร็วและถูกตองมีประสิทธิภาพ เมืองเกษตร ภาษีไดเพ่ิมขึ้น ผูชําระภาษีเพ่ิมขึ้น

มากขึ้น

๗ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ  -เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจ  -บุคลากรในสังกัด ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของพนักงาน  -พนักงานมีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ ในระเบียบที่เก่ียวของมากยิ่งขึ้น อบต.เมืองเกษตร ที่ไดเขารับการอบรมมี ในระเบียบตางๆเพ่ิมมากขึ้น

บุคลากรดานตางๆ และปฏิบัติไดอยางถูกตองในการ ความรูและสามารถนําไป และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ทํางาน ปฏิบัติได ลดปญหาของความผิดพลาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  -เพื่อใหผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต.  -ผูบริหารทองถ่ิน/ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของพนักงาน  -คณะผูบริหาร/ส.อบต. สํานักปลัด

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานมีความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ สอบต./จนท. ที่ไดเขารับการอบรมมี พนักงาน เจาหนาที่ ฯลฯ เขาใจ

และประโยชนสุขของประชาชน ในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน ทองถิ่น/หน.สวน ความรูและสามารถนําไป กฎหมายและระเบียบมากขึ้น 

-เพ่ือใหนําความรูท่ีไดจากการอบรม ราชการที่เกี่ยวของ ปฏิบัติได มีวิสัยทัศนและมุมมองในการ

มาประยุกตใชในองคกรเพื่อพัฒนาให ปฏิบัติงานใหองคกรมีศักยภาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๙ โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต  -เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร สํานักงาน อบต. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ -การประสานงานรวดเร็วยิ่งข้ึน สํานักปลัด

 ภายในสํานักงาน อบต.เมืองเกษตร ประสานงานในกับหนวยงาน เมืองเกษตร ประชาชนไดรับขอมูล -การบันทึกขอมูลผานระบบ

อื่นๆ ใหสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่ม ขาวสารเพ่ิมข้ึน อินเตอรเน็ตมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการทํางาน มากขึ้น

-เพ่ือใชในการบันทึกขอมูลตางๆ

ผานระบบอินเตอรเน็ต ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อบริการ  -เพื่อใหประชาชนไดรับความรู ประชาชน ๗ หมูบาน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับความสะดวก สาํนักปลัด

ประชาชน และสะดวกสบายดานการขอมูล ประชาชนไดรับขอมูล สบายดานการส่ือสาร

ขาวสารผานเทคโนโลยี ขาวสารเพ่ิมข้ึน

สารสนเทศ

๑๑ โครงการวางระบบโทรศัพทภายใน  -เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร ภายในสํานักงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -การประสานงานรวดเร็วยิ่งข้ึน สํานักปลัด

สํานักงาน อบต. ประสานงานในสํานักงานให อบต.เมืองเกษตร ประชาชนไดรับขอมูล

สะดวกยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ขาวสารเพ่ิมข้ึน

ภาพการทํางาน

๑๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยรวมขาว  -เพ่ือใหพนักงานไดใชหอง  -ใหการสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีหองขอมูลขาวสารประจํา สํานักปลัด

การจัดซื้อจัดจางองคกรปกครองสวน ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูมาใชบริการ อําเภอ

ทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอในการจัดซื้อจัดงาน ในเขตอําเภอขามสะแกแสง

๑๓ โครงการรณรงคการจัดเก็บภาษี -เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีเปนไปดวยความ ประชาชนตําบล - - - - - รอยละ 100 ของการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีไดทั่วถึงและใหเวลา กองคลัง

รวดเร็วและถูกตองมีประสิทธิภาพ เมืองเกษตร ภาษี ผูชําระภาษีเพ่ิมขึ้น

มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที/่ให -เพื่อเปนการใหบริการประชาชน ประชาชนตําบล - - - - - รอยละ 100 ของการ 1.ประชาชนผูใชบริการไดรับความสะดวก กองคลัง

บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในเชิงรุก  และอํานวยความสะดวก เมืองเกษตร จัดเก็บภาษี และพึงพอใจที่สุด

ใหแกประชาชน 2.ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี  

ตอ  อบต.

3.ลดการคางชําระภาษี

15 พัฒนาประสิทธภิาพการใหบริการประชาชน ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ๑.จัดซื้อและปรับปรุงพัฒนา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,001 รอยละ ๘๐ ของผูมารับ -ประชาชนมีความพึงพอใจใน ทุกสวนราชการ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรทํางานของ อบต.เมืองเกษตร เครื่องมือ เครื่องใชใหมี บริการมีความพึงพอใจ การไดรับบริการจากองคการ

๒.เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดีตอ บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

ในการรับบริการขององคการบรหิาร ๒.กอสราง ปรบัปรุง องคกร

สวนตําบลเมืองเกษตร อาคารสถานที่

3.จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ

สํานักงาน และวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ

4.คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

ในการใหบริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับ -เพ่ือใหประชาชนมีความรู ประชาชนทั้ง 7 หมูบาน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ -ประชาชนมีความรูและเขาใจ สํานักปลัด

กฎหมายสําหรับประชาชน ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ผูเขารับการอบรมมีความรู เกี่ยวกับกฎหมายประชาชน

สําหรับประชาชน  และสามารถนําไปปฏบิัติ และสามารถนําความรูไปใช

-เพ่ือใหประชาชนนําความรู ได ในชีวิตประจําวันได

เกี่ยวกับกฎหมายประชาชน

ไปใชในชีวิตประจําวัน

รวม     16        โครงการ - - 4,220,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000 - - -

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดหารถบรรทุกน้ําดับเพลิง -เพ่ือใหมีรถบรรทุกน้ําสําหรับใช จํานวน ๑ คัน ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองชาง

แบบเอนกประสงคขนาดความจุ ในการปฏิบัติงาน ขนาดความจุไมนอยกวา บริการมีความพึงพอใจ ยิ่งขึ้น

ไมนอยกวา  6,000  ลิตร  -เพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัย 6,000 ลิตร ตัวรถชนิด 6 ลอ และมีทัศนคติที่ดีตอ

ไดอยางทันทวงที เคร่ืองยนตดีเซล  มีกําลังแรงมา องคกร

สูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา

ตอนทายหลังเกงติดตั้งตูบรรทุกนํ้า

ฯลฯ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามมาตรฐานครุภัณฑ

๒ โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด-เพ่ือปองกันและเฝาระวัง ติดตั้งกลองโทรทัศน ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ประชาชน -ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

(CCTV) บริเวณจุดเสี่ยง  ภายใน ภัยตางๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น วงวรปด (CCTV)  ไดรับความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กองชาง

ตําบลเมืองเกษตร ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองเกษตร บริเวณจุดเสี่ยง 

ภายในตําบล

เมืองเกษตร

รวม     2        โครงการ - - 2,400,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.3  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  -เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กมีการแลก  -ครูผูดูแลเด็กใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของครูผูดู  -ครูผูดูแลเดก็มีความรูความ กองการศึกษาฯ

เครือขายครูผูดูแลเดก็ศูนยพัฒนา เปลี่ยนเรียนรู เพื่อรวมกันพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลเด็กที่ไดเขารับการ เขาใจในระเบียบตางๆเพ่ิมมากขึ้น

เด็กเล็กอําเภอขามสะแกแสง เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา อบต.เมืองเกษตร อบรมมีความรูและ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

เด็กเล็กใหเต็มตามศกัยภาพ สามารถนําไปปฏิบัติได และพัฒนาเด็กใหเต็มตาม

ศักยภาพ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา  -เพื่อใหบุคลกรทางการศึกษา  -บุคลากรทางการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของบุคลากร  -บุคลากรทางการศีกษามีความรู กองการศึกษาฯ

มีความเขาใจในระเบียบที่เก่ียวของ ในสังกัด อบต.  ทางการศึกษาท่ีไดเขารับ ความเขาใจในระเบียบตางๆเพ่ิมมากข้ึน

มากยิ่งขึ้นและปฏิบัติไดอยาง เมืองเกษตร การอบรมมีความรูและ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ถูกตองในการทํางาน สามารถนําไปปฏิบัติได ลดปญหาของความผิดพลาด

-เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา

สามารถจัดการเรียนรูไดตาม

มาตรฐาน

รวม     2        โครงการ - - 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - - -

ที่

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคาร  -เพ่ือรองรับประชาชนไดมาก  -ตอเติมขยาย ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -สามารถรองรับประชาชนที่ กองชาง

เอนกประสงคในสํานักงาน อบต. ยิ่งขึ้นในการจัดประชุมหรือ อาคารเอนกประสงค บริการมีความพึงพอใจ เขามาติดตองานใน อบต.และ

เมืองเกษตร พบปะประชาชน ใหใหญขึ้น และมีทัศนคติที่ดีตอ ใชในการจัดกิจกรรมไดมากขึ้น

องคกร

๒ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร  -เพื่อซอมแซมอาคารสํานักงาน  -อาคารสํานักงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -ความสะดวกสบายภายใน กองชาง

สํานักงาน อบต.เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร เนื่องจากการ อบต.เมืองเกษตร มี บริการมีความพึงพอใจ สํานักงานและปรับเปลี่ยนให

ชํารุด และรองรับประชาชนผูมา ความคงทน และมี และมีทัศนคติที่ดีตอ สํานักงานนาอยูยิ่งข้ึน และสามารถ

ติดตอราชการ มาตรฐาน องคกร รองรับประชาชนผูมาติดตอราชการ

๓ โครงการปรับปรุงหองน้ํา อบต.  -เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอ จํานวน ๑ แหง ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -ประชาชนมีความพึงพอใจใน กองชาง

เมืองเกษตร ใจในการรับบริการขององคการ บริการมีความพึงพอใจ การไดรับบริการจากองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร และมีทัศนคติที่ดีตอ บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

องคกร

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการซอมแซมประตูทางเขา - ออก  -เพ่ือซอมแซมประตูทางเขา จํานวน ๒ ชอง ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -มีประตูทางเขา-ออกและ กองชาง

อบต.เมืองเกษตร สํานักงานอบต.เมืองเกษตร บริการมีความพึงพอใจ ปองกันทรัพยสินของทางราชการ

เนื่องจากการชํารุด และปองกัน และมีทัศนคติที่ดีตอ

ทรัพยสินของทางราชการ องคกร

๕ โครงการติดตั้งผามานหนาตางภายใน  -เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ติดตั้งผามานหนาตางภายใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ อาคารที่ทําการ อบต.มีความ ทุกสวนราชการ

อาคารที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร และสวยงาม อาคารที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร บริการมีความพึงพอใจ เปนระเบียบเรียบรอยและ

และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร สวยงาม 

๖ โครงการติดตั้งผามานหนาตาง - ประตู  -เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ติดต้ังผามานหนาตาง ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ อาคารที่ทําการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ภายในอาคารท่ีทําการศนูยพัฒนา และสวยงาม ประตู ภายในอาคาร บริการมีความพึงพอใจ มีความเปนระเบียบเรียบรอยและ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร ที่ทําการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร สวยงาม 

อบต.เมืองเกษตร

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการกอสรางโรงอาหาร เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1  แหง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ มีท่ีสําหรับประกอบอาหาร กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร มีที่สําหรับประกอบอาหารและ บริการมีความพึงพอใจ และมีสถานที่รับประทานอาหาร (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เด็กเล็กมีสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกตอง และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร ไดมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๘ โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค  -เพ่ือรองรับประชาชน ผูปกครอง จํานวน 1  แหง ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -สามารถรองรับประชาชนที่ กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ในการประชุมและจัดกิจกรรม บริการมีความพึงพอใจ เขามาติดตองานใน ศูนยฯ และ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร ใชในการจัดกิจกรรมไดมากขึ้น

๙ โครงการกอสรางหองน้ํา อางลางหนา  -เพ่ือใหเด็กมีหองนํ้าใชอยาง หองน้ําจํานวน ๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กมีหองน้ําใชอยางเพียงพอ กองการศึกษาฯ

แปรงฟนเพ่ิมเติม พอเพียง และถูกสุขลักษณะ หอง และอางลาง นักเรียนไดรับการดูแลมี และถูกสุขลักษณะ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

หนา สุขภาพที่ดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการติดตั้งมุงลวดพรอมเหล็กดัด  -เพ่ือปองกันทรัพยสินของ ติดตั้งมุงลวดพรอม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ -ปองกันทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ภายในอาคารท่ีทําการศนูยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ สูญหาย เหล็กดัด ภายในอาคาร บริการมีความพึงพอใจ -ปองกันโรคไขเลือดออก (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร  -เพ่ือปองกันยุงลายและปองกันโรค ที่ทําการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร

ไขเลือดออกใหกับเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร

๑๑ โครงการรื้ออาคารหลังเกา  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 1  แหง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ มีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตรใหนาอยู สวยงาม บริการมีความพึงพอใจ นามอง เปนระเบียบเรียบรอย (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร

๑๒ โครงการกอสรางโรงจอดรถ ศูนยพัฒนา  -เพื่อใหมีโรงจอดรถยนต และ จํานวน ๑ แหง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -สามารถรองรับรถยนตท่ีเขา กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสิน บริการมีความพึงพอใจ มาติดตองานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร

๑๓ โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ  -เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ปาย ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของประชาชน ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร กองการศึกษาฯ

หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และขูอมูลขาวสาร ไดรับรูขอมูลขาวสาร ของทางราชการมากยิ่งขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อื่นๆ ของทางราชการ

โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการซอมแซมชุดลูกขายกระจายเสียง  -เพ่ือใหประชาชนไดรบัทราบ ประชาชนในเขต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง

ไรสาย ขอมูลบขาวสารตางๆของ อบต. อบต. ทั้ง ๗ หมู ประชาชนไดรับขอมูล ตลอดจนความเคล่ือนไหว

อยางครอบคลุม และทั่วถึงกัน บาน ขาวสารเพ่ิมข้ึน ตางๆของบานเมืองไดอยางทั่วถึง

๑๕ โครงการกอสรางขอบคันหินถนน  -เพ่ือสรางแนวขอบถนน กั้น ระยะทาง ๔๐๐ ม. 250,000 250,000 ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีความพึงพอใจใน กองชาง

คอนกรีตภายใน อบต.เมืองเกษตร ทางเทา ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การไดรับบริการจากองคการ

คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

ประชาชนท่ีมาติดตอราชการมี

ความสะดวกสบายและปรับ

เปลี่ยนใหสํานักงานนาอยูยิ่งขึ้น

๑๖ โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วศูนยพัฒนา  -เพื่อปองกันทรัพยสินของทาง ดานขางทั้ง 2 ขาง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -ปองกันทรัพยสินของทาง กองชาง

เด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร ทางราชการ และดานหลัง บริการมีความพึงพอใจ ราชการไมใหเกิดการสูญหาย

และมีทัศนคติที่ดีตอ

องคกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการติดตั้งชุดลูกขายกระจายเสียง  -เพ่ือใหประชาชนไดรบัทราบ จํานวน 5 ชุด - - ๓๖๙,๖๐๐ ๓๖๙,๖๐๐ ๓๖๙,๖๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง

ไรสาย ขอมูลบขาวสารตางๆของ อบต. ม.1, ม.7, ม.3 , ประชาชนไดรับขอมูล ตลอดจนความเคล่ือนไหว

อยางครอบคลุม และทั่วถึงกัน ม.6 ขาวสารเพ่ิมข้ึน ตางๆของบานเมืองไดอยางทั่วถึง

๑๘ โครงการปรับปรุงอาคาร  อปพร.  -เพ่ือปรับปรุงอาคาร อปพร. จํานวน 1  หลัง - - 350,000 350,000 350,000 รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -อาคารมีความเข็งแรง กองชาง

อบต.เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร เนื่องจากการ บริการมีความพึงพอใจ และสามารถรองรับประชาชน

ชํารุด และรองรับประชาชนผูมา และมีทัศนคติที่ดีตอ ผูมาติดตอราชการ

ติดตอราชการ องคกร

รวม     18       โครงการ - - 4,112,000 4,112,000 4,831,600 4,831,600 4,831,600 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการ อบต.เมืองเกษตรเคลื่อนที่  -เพ่ือใหประชาชนในเขต อบต. ประชาชนท้ัง ๗ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนภายใน อบต.ให สํานักปลัด

แบบบูรณาการ ไดมีสวนรวมในการแสดงความ หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ความสนใจในการติดตาม

คิดเห็นตางๆในการดําเนินงาน กิจกรรม ขาวคราวความเคลื่อนไหวและ

ของ อบต. การดําเนินงานตางๆ

๒ โครงการประชาคมและประชุมเชิง ๑.เพื่อแสดงความแสดงความสัมพันธ  -แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๖๐ ของ ๑.อบตเมืองเกษตร มีแผนพัฒนา สํานักปลัด

ปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการจัดทําแผนเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวาง จํานวน ๕๐ เลม ประชากรในตําบลที่เขา เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการแกไข

ชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตรและการจัดทํางบ  -แผนดําเนินการ รวมพัฒนาทองถิ่น ปญหาและตอบสนองความตอง

ประมาณ ๕๐ เลม การของประชาชน

2.เพื่อจัดเตรยีมโครงการพัฒนาตางๆ ๒.อบต.เมืองเกษตรใชงบประมาณ

ใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในงบประมาณ พัฒนาเมืองอยางเปนระบบและมี

ประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ ประสิทธิภาพ

รวม     2        โครงการ - - 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว  

8.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัด  -เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวและ ประชาชนท้ัง ๗ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษาฯ

งานพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง การสงเสริมการจําหนายสินคา หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ประชาสัมพันธการทองเท่ียว

ในทองถิ่น กิจกรรม และสงเสริมการจําหนายสินคา

ของทองถิ่น

๒ โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ  -เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวและ อุดหนุนอําเภอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษาฯ

ในการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ การสงเสริมการจําหนายสินคา ขามสะแกแสง ประชาชนที่เขารวม ประชาสัมพันธการทองเท่ียว

ขามสะแกแสง ในทองถ่ิน กิจกรรม และสงเสริมการจําหนาย

สินคาของทองถิ่น

รวม     2        โครงการ - - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 



30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 



5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

415,000   415,000  415,000  415,000  415,000  



50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

80,000     80,000    80,000    80,000    80,000    



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตร

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น  -เพ่ือสงเสริมความรูและ จํานวน ๕๐  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

พัฒนากลุมอาชีพตางๆ โครงการไดรับการอบรม ในหลักวิชาการในการประกอบ

สรางความเขมแข็งใหกับ และสามารถนําความรู อาชีพเพ่ิมมากขึ้นและสราง

ชุมชนภายในเขตองคการ ไปปฏิบัติไดจริง ความเขาใจในการประกอบอาชีพ

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

๒ โครงการสงเสริมการจัดทําปุยหมัก  -เพ่ือสงเสริมความรูและ จํานวน ๕๐  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

ชีวภาพ  ตําบลเมืองเกษตร พัฒนากลุมอาชีพตางๆ โครงการไดรับการอบรม ในหลักวิชาการในการทําปุยหมัก

สรางความเขมแข็งใหกับ และสามารถนําความรู ชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น

ชุมชนภายในเขตองคการ ไปปฏิบัติไดจริง

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

๓ โครงการสงเสริมกลุมดอกไมจันทน  -เพื่อสงเสริมอาชีพและรายได จํานวน ๕๐  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -กลุมสตรีในชุมชนมีความรูและ สํานักปลัด

ตําบลเมืองเกษตร ของกลุมสตรี โครงการไดรับการอบรม ทักษะในการทําดอกไมจันทนและ

และสามารถนําความรู พวงหรีดสามารถนําไปประกอบ

ไปปฏิบัติไดจริง อาชีพและสรางรายไดเพ่ิมขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตร

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู  -เพ่ือสงเสริมความรูและ จํานวน ๕๐  คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๑๐๐ ผูเขารวม  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พัฒนากลุมอาชีพตางๆใหกับ โครงการไดรับการอบรม ในหลักวิชาการในการประกอบ

พอเพียง ประชาชนภายในเขตองคการ และสามารถนําความ อาชีพเพ่ิมมากขึ้น

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร รูไปปฏิบัติไดจริง

๕ โครงการสงเสริมการจัดทําอิฐบล็อค  -เพื่อสงเสริมอาชีพและรายได จํานวน ๕๐  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -กลุมสตรีในชุมชนมีความรูและ สํานักปลัด

ตําบลเมืองเกษตร ของประชาชน โครงการไดรับการอบรม ทักษะในการทําดอกไมจันทนและ

และสามารถนําความรู พวงหรีดสามารถนําไปประกอบ

ไปปฏิบัติไดจริง อาชีพและสรางรายไดเพ่ิมขึ้น

6 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ -เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิตของ -จัดฝกอบรมและ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 8๐ ผูเขารวม  -ประชาชนมีแนวคิดในการรวมกลุม สํานักปลัด

ของชุมชน ประชาชน ศึกษาดูงาน โครงการไดรับการอบรม เพ่ือพัฒนากลุมและมาตรฐานอาชีพ

-เพื่อสรางแนวคิดในการพัฒนา ผูเขาอบรม 100 คน และสามารถนําความ พัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑอันนําไปสู

อาชีพใหกับชุมชนทองถิ่นอันจะเปน ประชาชน 93 คน รูไปปฏิบัติไดจริง ความเขมแข็งของอาชีพ และยกระดับ

การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ เจาหนาที่ 7 คน คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ของประชาชนใหมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตร

1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  -เพ่ือสรางความรูและความ นักเรียนศูนยพัฒนา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของนักเรียน  -นักเรียนมีความรู  ความเขาใจ กองการศึกษาฯ

เขาใจและความตระหนักถึงการ เด็กเล็ก อบต. มีความรูหลักปรัชญา หลักการดํารงชีวิตดวยปรัชญา (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ดํารงชีวิตดวยปรัชญาเศรษฐกิจ เมืองเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงและ เศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียงของนักเรียนและชุมชน นําไปใชในชีวิตประจําวัน

๘ โครงการอบรมสงเสริมและ  -เพ่ือสงเสริมความรูและ จํานวน ๕๐  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน พัฒนากลุมอาชีพตางๆ โครงการไดรับการอบรมในหลักวิชาการในการประกอบ

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 สรางความเขมแข็งใหกับ และสามารถนําความรู อาชีพเพ่ิมมากขึ้นและสราง

ชุมชนภายในเขตองคการ ไปปฏิบัติไดจริง ความเขาใจในการประกอบอาชีพ

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

รวม     8        โครงการ - - 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 - - -

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตร

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืช -มีการจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืช -จัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืช 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๑๐๐ ผูเขารวม -ชุมชนมีศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สํานักปลัด

ชุมชน  อบต.เมืองเกษตร ชุมชนใหเปนรูปธรรม สามารถ ชุมชน จํานวน  1 ศูนย โครงการไดรับการอบรม ใหเปนรูปธรรม และดําเนินกิจกรรมตอเน่ืองได

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองได -อบรมใหความรู และสามารถนําความ -คณะกรรมการศูนยฯไดรับความรู

-จัดอบรมคณะกรรมการศูนยฯ จํานวน  30  คน รูไปปฏิบัติไดจริง และเผยแพรความรูได

ใหมีความรูสามารถเผยแพรความรู

แกเกษตรกรท่ัวไปได

-เกษตรกรสามารถเพาะขายเช้ือรา

เพื่อปองกันกําจัดศัตรรูพืชไดทันเวลา 

2 โครงการฝกอบรมใหความรูการ  -เพ่ือสรางความรูและความ จํานวน  50 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

ลดตนทุนการผลิตดานการเกษตร เขาใจในการลดตนทุนดานการเกษตร รับการอบรมนําความรู ในหลักวิชาการในการประกอบ

และดํารงชีวิตดวยปรัชญาเศรษฐกิจ ที่ไดไปปฏิบัติไดจริง อาชีพเพ่ิมมากขึ้น และสามารถ

พอเพียง ลดตนทุนการผลิตได

รวม     2        โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - -

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ  -เพื่อใหเจาหนาที่ และสมาชิก จัดสงเจาหนาที่และ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -เจาหนาที่และสมาชิก อปพร. สํานักปลัด

ปฏิบัติงานดานการปองกันและ อปพร. ไดเรียนรูเทคนิคใหมๆ สมาชิก อปพร.เขา รวมโครงการไดรับการ นําความรูและประสบการณที่ได

บรรเทาภัยตางๆ มาพัฒนาขีดความสามารถ ประชุม/อบรม อบรมและสามารถนํา มาเปนแนวทางทํางานสามารถ

ความรูไปปฏบิัติไดจริง ทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการปองกันภัย  -เพ่ือใหศูนย อปพร.มีวัสดุ อุปกรณสํานักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 90  ของ  -มีอุปกรณปองกันภัยไวเพื่อการ สํานักปลัด

ประจําศูนย อปพร.และคาวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานใหครบ และอุปกรณปองกันภยั อุปกรณมีประสิทธภิาพ ปฏิบัติหนาที่

เครื่องดับเพลิงน้ํายาเคมี เพื่ออํานวยความสะดวกในการ และคาวัสดุ สามารถอํานวยความ

ปฏิบัติหนาที่ เครื่องดับเพลิง สะดวกในการปฏิบัติหนาที่

น้ํายาเคมี ไดยิ่งขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการปองกันและลดอุบัติภัย  -เพ่ือใหศูนย อปพร.มี จัดสงเจาหนาที่และ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของการเกิด ๑.อปพร อบต.เมืองเกษตรมี สํานักปลัด

บนทองถนน งบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุ สมาชิก อปพร.เขา อุบัติเหตุที่ไดรับการชวย ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ในการดําเนินกิจการภายใต ประชุม/อบรม เหลือ และดูแลความ ๒.ประชาชนในทองถ่ินไดรับการ

ปลอดภัยในชีวิตและ ชวยเหลือจากหนวย อปพร.

ทรัพยสิน อบต.เมืองเกษตร ในความ

ปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน

ยิ่งขึ้น

๓.สรางความสัมพันธระหวาง 

อปพร. กับภาครัฐและเอกชน

และสรางชื่อเสียงใหกับ อบต.

๔ โครงการจัดหารถยนตกูชีพกูภัย  ๑.เพ่ือเตรียมการชวยเหลือและ จํานวน ๑ คัน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ ๑๐๐ ของผูไดรับ  -เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและ สํานักปลัด

ประจําตําบล ใหการชวยเหลือเปนไปดวยความ การชวยเหลือมีความ ลดความเสียหายในชีวติและ

รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสินของประชาชนและได

๒.เพื่อใหประชาชนไดรับความ ทรัพยสิน รับการดูแลจาก อปท.

ปลอดภัยมากที่สุดขณะเกิดเหตุ

หรือเกิดภัย

ที่

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการดูแลความปลอดภัยในชีวิต  -เพ่ือรักษาความปลอดภัยใน ประชาชนในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ  -ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักปลัด

และทรัพยสินของประชาชนในตําบล ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เมืองเกษตร ประชาชนมีความปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน

เมืองเกษตร และสวนราชการในเขตตําบล ในชีวิตและทรัพยสิน

เมืองเกษตร

รวม     5        โครงการ - - 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงคควบคุมและปองกัน -เพ่ือปองกันและควบคุมโรค จํานวน ๑  ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 100 เปนพื้นที่  -ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ กองสาธารณสุขฯ

โรค มิใหเกิดขึ้น/ปองกันการแพร ปลอดโรคติดตอ สมบูรณ แข็งแรง และชุมชน

ระบาดของโรคตางๆ ปราศจากโรครายแรง

๒ โครงการปองกันและควบคุมโรค  -เพ่ือปองกันการเกิดโรคติดตอ จํานวน ๑ ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 เปนพ้ืนที่  -ไมมีผูเปนไขเลือดออกในเขต กองสาธารณสุขฯ

ไขเลือดออก จากสัตวสูคน ปอลดโรคติดตอ ตําบลเมืองเกษตร

๓ โครงการปองกันและควบคุมโรค  -เพ่ือปองกันการเกิดโรคติดตอ จํานวน ๑ ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 90 ของสนุัข  -ปองกันการเกิดโรคติดตอจาก กองสาธารณสุขฯ

พิษสุนัขบา จากสัตวสูคน ที่ไดรับการฉีดวัคซีน สัตวสูคน

๔ โครงการปองกันและแกไขปญหา  -เพ่ือปองกันและแกไขปญหา จํานวน ๑ ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ของผูเสพ  -เสริมสรางสุขภาพที่เพียงพอและ กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติดในชุมชน ยาเสพติดภายในหมูบาน ยาเสพติดท่ีไดรับการ เหมาะสม

บําบัดและไมกลับไป

เสพอีก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตําบล  -เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมและ อสม.ตําบลเมืองเกษตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -อสม. ในตําบลเมืองเกษตร กองสาธารณสุขฯ

เมืองเกษตร สรางความสามัคคี รวมโครงการมีความรูสามารถ มีความรูเพ่ิมมากขึ้น สุขภาพกาย

นําไปปฏิบัติได และสุขภาพจิตด ี และมีความรัก

ความสามัคคี

๖ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ -เพ่ือสงเสริมใหมีกิจกรรมและ จํานวน 50 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -ผูสูงอายุในตําบลเมืองเกษตร กองสาธารณสุขฯ

มีความสามัคคี รวมโครงการมีสุขภาพ มีความสุขภาพกายและสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตใจ จิตที่ดี

ที่ดีข้ึน

๗ โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออบรมใหความรูแกผูปกครอง เด็กนักเรียนศูนย 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ปลอดโรค เก่ียวกับโรคติดตอในเด็กปฐมวัย พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคติดตอ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ปลอดโรค กองสาธารณสุขฯ

โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  -เพ่ือปองกันการเกิดโรคติดตอ ฉีดวคัซีนใหกับสุนัข 18,315 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของสุนัขและ  -ปองกันการเกิดโรคติดตอจาก กองสาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง จากสัตวสูคน และแมว ในตําบล แมวไดรับการฉีดวัคซนี สัตวสูคน

 พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เมืองเกษตร และสามารถควบคุมโรคติดตอได

อัครกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี และแนวทาง

การตั้งงบประมาณตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๙ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  -เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน -ประชาชนอายุ 15 ป 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 -ประชาชนกลุม 15-34 ป -ประชาชนอายุ  15  ป  ขึ้นไป - คณะกรรมการ

สมเด็จพระเจานองนางเธอ ไดเขาถึงบริการตรวจสุขภาพ ขึ้นไป  ในตําบล ไดรับการคัดกรองพฤติกรรม สามารถเขาถึงบริการาธารณสุข หมูบาน

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี เบื้องตน โดยการมีสวนรวมของ เมืองเกษตร  จํานวน และสุขภาพเบ้ืองตน รอยละ 80 จาการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน - กองสาธารณสุขฯ

สวางควฒันวรขัตติยราชนารี ภาคีเครือขายสุขภาพตําบล 150  คน

เมืองเกษตร - หมูท่ี 1,2,3,4,5,6

๑๐ โครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 1.เพ่ือสงเสริมการใชเกลือเสริม -เพื่อใหครัวเรือนและ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 -ครัวเรือนมีเกลือบริโภค 1.ครัวเรือนมีความรูและใชเกลือ - คณะกรรมการ

ในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจา ไอโอดีนคณุภาพของครวัเรือน โรงเรียนบริโภคเกลือ เสริมไอโอดีนเพียงพอ ไอโอดีนคณุภาพ หมูบาน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธร และโรงเรียน ไอโอดีนคุณภาพ มากกวารอยละ  90 2.หญิงต้ังครรภมีการลดปญหา - กองสาธารณสุขฯ

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน 2.เพื่อปองกันและแกไขปญหา -เพ่ือใหเด็กมีไอคิว -รอยละ  60 ของครัวเรือน เด็กแรกเกิดเด็กไอคิวและ

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เด็กไอคิวและพัฒนาการสมวัยลดลง สมวัย มีความรูดานไอโอดีน พัฒนาการไดสมวัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.เพื่อปองกันและแกไขปญหา -เพ่ือใหหญิงตั้งครรภ 3.แกนนํามีความรูและเขาใจ

เด็กทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน ไดรับสารไอโอดีน การปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

4.เพื่อปองกันและแกไขปญหา ที่เพียงพอ 4.ผูปวยขาดสารไอโอดีนได

หญิงตั้งครรภมีการขาดสาร -เพ่ือใหเด็กทารก รับการสงตอเพ่ือการรักษา

ไอโอดีนลดลง แรกเกิดไมขาดสาร อยางถูกตอง

5.เพื่อคนหาผูปวยโรคขาดสารไอโอดีน ไอโอดีน  หมูที่ 3,4,7

๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน -เพื่อสงเสริมใหประชาชนที่มีอายุ -ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 -ประชาชนกลุมที่ -ประชาชนท่ีมีอายุ 30-70 ป - คณะกรรมการ

สมเด็จยา  ตานภัยมะเร็งเตานม  30-70 ป มีความรูเรื่องโรค ประชาชนทั่วไปในหมูบาน ผลผิดปกติไดรับการ มีความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม หมูบาน

มะเร็งเตานมและสามารถตรวจ ท่ีมีอายุ 30-70 ป หรือ สงตัว/รักษา อยาง และสามารถตรวจเตานมดวย - กองสาธารณสุขฯ

เตานมดวยวธิ ีTriple  Touch ผูปวยโรคมะเร็งเตานม เหมาะสม  คิดเปน วิธี Triple  Touch หรือสามนิ้ว

หรือสามนิ้วสามสัมผัสไดอยาง และตรวจเตานมดวย รอยละ  100 สามสัมผัสไดอยางถูกตอง

ถูกตอง ตนเองอยางถูกวิธี -ประชาชนสามารถ -ประชาชนเกิดความตระหนัก

-เพ่ือกระตุนใหประชาชนเกิด - หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตรวจเตานมดวยตนเอง ถึงความสําคัญในการตรวจ

ความตระหนักถึงความสําคัญ ได เตานมดวยตนเองทุก 1 เดือน

-ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการสงตอ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ -เพื่อสงเสรมิใหหญิงมีครรภให 1.ลดภาวะโลหิตจาง 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 -รอยละของเด็กวัย -หญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร - คณะกรรมการ

อนามัยแมและเด็ก  ของสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจา นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิด ในหญิงตั้งครรภ เรียน 6-14 ป สูงดี และเด็กทารกแรกเกิดจนถึง หมูบาน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธร จนถึงอายุ 3 ป ที่อยูในถิ่น เหลือไมเกินรอยละ 10 สมสวน  ฟนไมผุ 3 ป ไดรับบริการท่ีเหมาะสม - กองสาธารณสุขฯ

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน ถุรกันดาร ไดรับบริการท่ีเหมาะสม 2.อัตราตายทารก (Caries  Free) และ และไดรับความรูดานอาหาร

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี และไดรับความรูดานอาหารและ แรกเกิดระยะ 1 ไมเกิน เด็กอายุ  12 ป มีสวนสูง และโภชนาการ

โภชนาการเพื่อชวยใหแมมีภาวะ 10:1,000 ของการ เฉลี่ยตามเกณฑ -แมมีภาวะโภชนาการและ

โภชนาการและสุขภาพอนามัย เกิดทั้งหมด Cluster สุขภาพอนามัยที่ดี  เด็กเกิดรอด

ที่ดี  เด็กแรกเกิดมีการเจริญเติบโต 3.อัตราตายทารก มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

และพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ ระยะที่ 2  ไมเกิน ไดเต็มศักยภาพ

21:1,000 ของการ

เกิดมีชีวิตเจริญเติบโต

4.ทารกแรกเกิดน้ําหนัก

นอยกวา 2,500 กรมั 

ไมเกินรอยละ 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.เด็ก 0-3 ปมีอัตรา

การเจริญเติบโตตาม

เกณฑมาตรฐานอายุ

น้ําหนัก  สวนสูงไม

นอยกวารอยละ  80

6.เด็ก 0-3 ป  มี

พัฒนาการตามวัย

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10

- หมูท่ี 6,7

๑๓ อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิตใหแก  -เพ่ือใชจายในการดําเนินงาน ประชาชนท้ัง ๗ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของหนวยกาชาด  -หนวยเคล่ือนที่กาชาด มี กองสาธารณสุขฯ

ที่ทําการปกครองอําเภอขามสะแกแสง โครงการรับบริจาคโลหิต ของ หมูบาน ภายในเขต มีงบประมาณเพียงพอในการ งบประมาณในการใชจายในการ

หนวยกาชาดจังหวัดนครราชสมีา องคการบริหารสวน ปฏิบัติหนาที่ ออกรับบริจาคโลหิต

ตําบล

ที่

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการจัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรม  -เพ่ือใหการสนับสนุนสวน ประชาชนท้ัง ๗ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของผูไดรับ  -กาชาดจังหวัดนครราชสีมา กองสาธารณสุขฯ

สาธารณกุศลและใหความชวยเหลือ ราชการอ่ืน ในการใหการ หมูบาน ภายในเขต การชวยเหลือมีสุขภาพดีข้ึน มีงบประมาณเพียงพอในการ

ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด ชวยเหลือประชาชน องคการบริหารสวน ดําเนินการกิจกรรมเพ่ือ

จังหวัดนครราชสีมา    ตําบล ชวยเหลือประชาชน

๑๕ อุดหนุนโครงการสนับสนุนการพัฒนา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข ประชาชนท้ัง ๗ 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 รอยละ ๑๐๐ ของผูมาใช  -อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุข  หมูบาน ภายในเขต บริการไดรับการปองกัน หมูบานมีความรูในการจัดการ

การจัดการสุขภาพเบ้ืองตน องคการบริหารสวน และระงับโรคติดตอที่ สุขภาพเบ้ืองตน และใหความชวยเหลือ

ใหแก อสม. ตําบล อาจเกิดขึ้น ผูปวยในเบื้องตนได

๑๖ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช- -เพ่ือสืบสานโครงการอบรมหมอ -ประชาชนในหมูบาน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 -ประชาชนที่เขารับ -ประชาชนในหมูบานสามารถ - คณะกรรมการ

ประสงค หมูบานในพระราชประสงค ไดรับประโยชนจาก การอบรมสามารถ ปรึกษาปญหาสุขภาพเบ้ืองตน หมูบาน

-เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี โครงการ ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน กับหมอหมูบานได - กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพแข็งแรง - หมูท่ี 1,2,5 ไดรอยละ  80

รวม     16        โครงการ - - 754,815 766,500 766,500 766,500 766,500 - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ  -เพ่ือใหประชาชนชาวตาํบล ประชาชนในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ  -ประชาชนไดรับการดูแลจาก สํานักปลัด

เมืองเกษตรไดรับ/มีการจัด เมืองเกษตร ผูสูงอายุไดรับการดูแล ภาครัฐและทําใหชุมชนมีความ

สวัสดิการสังคมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เขมแข็งขึ้น

๒ โครงการกอสรางและซอมแซมบาน  -เพื่อใหผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 8๐ ของผูไดรับ  -ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ กองชาง

ผูยากไรในตําบลเมืองเกษตร และยากจน ไดอยูในที่ที่ปลอดภัย เมืองเกษตร การชวยเหลือมีคณุภาพ ยากจนไดรับการดูแลจาก อบต.

และเหมาะสม ชีวิตที่ดีข้ึน

๓ โครงการสงเสริมพัฒนาความรู  -เพื่อใหเยาวชน สตร ีผูสูงอายุ เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของผูเขารวม  -ประชาชนไดรับการดูแลจาก สํานักปลัด

ภูมิปญญาและศักยภาพของเยาวชนผูพิการ ผูดอยโอกาส และยากจน ผูพิการ ผูดอยโอกาส โครงการมีอาชีพและ ภาครัฐและทําใหชุมชนมีความ

สตรี  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการ และยากจน รายไดเปนของตนเอง เขมแข็งขึ้น

ทางสังคมและครอบครัว ถายทอดความรูใหสังคม ชุมชน มี ในตําบลเมืองเกษตร

อาชีพและรายไดเปนของตนเอง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการสงัคมสงเคราะห  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 8๐ ของผูไดรับ  -ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ สํานักปลัด

และครอบครัวผูมีรายไดนอย เมืองเกษตร การชวยเหลือมีคณุภาพ ยากจนไดรับการดูแลจาก อบต.

และผูไรที่พ่ึง ชีวิตที่ดีข้ึน

๕ โครงการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก  -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  เยาวชน  ประชาชน 90,000   90,000  90,000  90,000  90,000  รอยละ 8๐ ของผูไดรับ -เด็ก  เยาวชน  ประชาชน สํานักปลัด

เยาวชน ประชาชนผูดอยโอกาสในการ เด็ก  เยาวชน  ประชาชน ผูดอยโอกาส/ผูยากไร / การชวยเหลือมีคุณภาพผูดอยโอกาส/ผูยากไร /

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส/ผูยากไร / ผูมีรายไดนอย/ผูไรที่พึ่ง ชีวิตที่ดีข้ึน ผูมีรายไดนอย/ผูไรท่ีพึ่ง

ผูมีรายไดนอย/ผูไรท่ีพึ่ง ในตําบลเมืองเกษตร ไดรับการชวยเหลือดูแลจาก 

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อบต. มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

รวม     5        โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - -

ที่ โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาเยาวชนไทย  -เพ่ือใหเยาวชนตําบลเมืองเกษตร เยาวชนภายใน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -เยาวชนไดรับความรู สํานักปลัด

หางไกลยาเสพติดตําบลเมืองเกษตร ไดรบัการดูแลจากภาครัฐและ ตําบลเมืองเกษตร รวมโครงการไดรับความรู และนําความรูท่ีไดนําไปปฏิบัติ

ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง และพัฒนาชุมชนใหเขม และไมเก่ียวของกับยาเสพติด

แข็งปลอดยาเสพติด

รวม     1     โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 7  ยุทธศาสตรดานการพัฒาการทองเท่ียว  ศาสนา -วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.  -เพ่ือใหประชาชน และเยาวชน ประชาชนท้ัง ๗ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -ประชาชน และเยาวชนรูจัก กองสาธารณสุขฯ

เมืองเกษตรเกมส ตานยาเสพติด มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและ หมูบาน ภายในเขต รวมโครงการมีสุขภาพ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

สรางความสมัครสมานสามัคคี อบต.เมืองเกษตร แข็งแรงและเกิดความรัก โดยการออกกําลังกาย มีสุขภาพรางกาย

ใหเกิดขึ้น สมัครสมานสามัคคใีนหมูคณะ แข็งแรง เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี

2 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล  -เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอ เพ่ือกอสรางสนาม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ 80 ผูเลนกีฬา  -ประชาชนมีสถานที่ในการออก กองชาง

อบต.เมืองเกษตร ใจในการรับบริการขององคการ ฟุตซอล จํานวน ๑ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง กําลังกายและใชเวลาวางใหเปน

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร แหง และเกิดความรักสมัคร ประโยชน

 -ประชาชนมีสถานท่ีในการออก สมานสมัคคใีนหมูคณะ

กําลังกายเพ่ิมมากขึ้น

๓ โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน  -เพ่ือใหการสนับสนุนการ พนักงาน อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -สรางความสมัครสมานสามัคคี กองสาธารณสุขฯ

สัมพันธวันทองถิ่นไทยตานภัยยาเสพติด แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ ทุกทาน รวมโครงการมีสุขภาพ ในที่ทํางานและใชเวลาวางให

 -เพ่ือสรางความรักความสามัคคี แข็งแรงและเกิดความรัก เปนประโยชนตอสุขภาพ

และเสริมสรางสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมัครสมานสามัคคใีนหมูคณะ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 7  ยุทธศาสตรดานการพัฒาการทองเท่ียว  ศาสนา -วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการกอสรางลานกีฬาประจํา  -เพ่ือใหประชาชน และเยาวชน กวาง 20  ม. ยาว 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -ประชาชนมีสถานที่ในการ กองชาง

หมูบาน หนองโบสถ  หมูท่ี 7 มีสถานที่ออกกําลังกายเพื่อเสรมิสราง 40 เมตร หนา รวมโครงการมีสุขภาพ ออกกําลังกายและใชเวลาวาง

สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและสราง 0.10 เมตร แข็งแรงและเกิดความรัก ใหเปนประโยชน

ใความสมัครสมานสามัคคีหเกิดขึ้น สมัครสมานสามัคคใีนหมูคณะ

รวม     4        โครงการ - - 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานงบกลาง (ดานการดําเนินงานอื่น)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  -เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งมี สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 4,815,600 5,347,200 6,200,000 6,200,000 6,200,000 รอยละ 80 ของผูสูง  -ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะห สํานักปลัด

คุณสมบัติตามเกณฑกําหนด ผูสูงอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไป อายุไดรับการชวยเหลือ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน

ที่มีคุณสมบัติครบถวนและได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตประจําวันและมีคุณภาพ

ข้ึนทะเบียนขอรับเงนิ ชีวิตดีขึ้น

๒ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ  -เพ่ือชวยเหลือผูพิการท่ีมี สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 777,600 2,112,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 รอยละ 80 ของผูพิการ  -ผูพิการไดรับการสงเคราะห สํานักปลัด

คุณสมบัติตามเกณฑกําหนด ผูพิการที่มีบัตรประจําตัว ไดรบัการชวยเหลือและ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน

คนพิการที่ไดขึ้นทะเบียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชีวิตประจําวันและมีคุณภาพ

ขอรับเงิน ชีวิตดีขึ้น

๓ โครงการสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูปวยเอดส  -เพ่ือชวยเหลือผูปวยเอดส สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 12,000 18,000 24,000 24,000 24,000 รอยละ 80 ของผูปวย  -ผูปวยเอดสไดรับการสงเคราะห สํานักปลัด

ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรอง เอดสไดรับการชวยเหลือ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน

และวินิจฉัยแลว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตประจําวันและมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานงบกลาง (ดานการดําเนินงานอื่น)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการ อบต.เมืองเกษตรรวมใจ  -เพื่อบรรเทาทุกขประชาชนที่ จัดซื้อผาหมกันหนาวใหกับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของผูได  -ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน สํานักปลัด

ตานภัยหนาว ประสบปญหาความเดือดรอน ผูประสบปญหาความ รับการชวยเหลือมี ไดรับความชวยเหลือเบ้ืองตน

เดือดรอนในเขตอบต.เมืองเกษตร คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

๕ โครงการสนับสนุนหรือสงเคราะห  -เพื่อบรรเทาทุกขประชาชนที่ ผูประสบภัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของผูไดรับ  -เกิดความภูมิใจเห็นคุณคาของ สํานักปลัด

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ประสบปญหาความเดือดรอน ธรรมชาติทั้ง ๗ การชวยเหลือมีคณุภาพ ตนเอง และมีการรวมตัวของ

และประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน หมูบาน ชีวิตที่ดีข้ึน องคกรเปนรูปธรรมมากขึ้น

จากสาธารณภัยตางๆ

๖ โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน  -เพ่ือเปนการบูรณาการดานการ ประชาชนท้ัง ๗ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๑๐๐ ของผูเขา  -ประชาชนภายในเขตองคการ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพทองถิ่น สงเสริมสุขภาพใหแกกองทุน หมูบาน รวมโครงการไดรับการ บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

หลักประกันสุขภาพระดับ รักษาพยาบาลและมี ไดรับการรักษาพยาบาลในเบ้ืองตน

ทองถิ่น สุขภาพที่ดี ไดอยางเพียงพอ

รวม     6        โครงการ - - 5,845,200 7,717,200 8,664,000 8,664,000 8,664,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกิจกรรม ๕ ส  -เพ่ือรักษาความสะอาด และ อาคารสํานักงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของอาคาร  -อาคารสํานักงานสะอาดและ สํานักปลัด

ความเปนระเบียบของอาคาร บริเวณรอบๆ สํานักงานไดรับการดูแล เปนระเบียบ นาอยู

สํานักงานและบริเวณรอบๆ อาคารสํานักงาน รกัษาและเปนระเบียบ

อาคารสํานักงาน นาอยู

รวม     1        โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ ๑.เพ่ือสงเสริมการขายของ อบรมการสงเสริม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูเขารวม  -ผูประกอบการมีจิตสํานึกในการ กองสาธารณสุขฯ

จําหนายสินคาในท่ีหรือ ผูประกอบการในที่หรือทาง อาชีพและพัฒนา โครงการไดรับการอบรม ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม มีทัศนคติ

ทางสาธารณะ สาธารณะ ทักษะแกผูจําหนาย และสามารถนําไปปฏบิัติ ที่ดีตอ อบต.และสามารถจําหนาย

๒.เพื่อจัดระเบียบการจําหนาย สินคาในที่หรือ ไดจริง สินคาไดเพ่ิมมากขึ้น

สินคาหรือทางสาธารณะ ทางสาธารณะ

เสนทางสาธารณะ

ในตําบลเมืองเกษตร

รวม     1        โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรังวัดท่ีสาธารณะ (นสล.)  -เพ่ือใหมีหลักฐานแสดงที่หลวง ภายในตําบลเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของพื้นที่  -มีหนังสือสําคัญแสดงท่ีหลวง กองชาง

ที่ชัดเจน เกษตร สาธารณะไดรับการดูแล ที่ชัดเจน

รักษา

๒ โครงการฝกอบรมเพ่ือปลูกจิตสํานึก  -เพ่ือกําจัดขยะใหถูกสุข ประชาชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของผูเขารวม  -ประชาชนมีความรูและสามารถ กองสาธารณสุขฯ

การกําจัดขยะใหถูกสุขลักษณะ ลักษณะ เมืองเกษตร โครงการมีความรูในการ กําจัดขยะไดอยางถูกวิธีและ

 -ลดปญหาดานมลพิษ กําจัดขยะอยางถูกวิธี สิ่งแวดลอมไดรับการดูแลที่ดีข้ึน

สิ่งแวดลอม

3 โครงการกอสรางบอพักน้ําทิ้ง  -เพ่ือกําจัดขยะใหถูก จํานวน ๑๐ บอ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของครัวเรือน  -น้ําเสียไดรับการบําบัดกอนปลอย กองชาง

สุขลักษณะ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีการบําบัดน้ําเสีย ลงสูพ้ืนท่ี

 -ลดปญหาดานมลพิษ ตําบลเมืองเกษตร  -ลดปริมาณมลพิษที่ลงสูพ้ืนที่

สิ่งแวดลอม

๔ โครงการกอสรางเตาเผาขยะ ศูนยพัฒนา เพื่อใหมีเตาเผาขยะสําหรบัเผา จํานวน  1  เตา - - 10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ เตาเผาขยะสําหรับ มีเตาเผาขยะสําหรับเผาทําลาย กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร ทําลายขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เผาขยะ ขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ถูกสุขลักษณะ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

รวม     4        โครงการ - - 140,000 140,000 150,000 150,000 150,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงคลดใชถุงพลาสติก  -เพ่ือสงเสริมใหประชาชนลด ประชาชนในตําบล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของปริมาณ  -สภาพแวดลอมไดรับการดูแล สํานักปลัด

การใชถุงพลาสติก ใหใชถุง เมืองเกษตร ขยะลดลง รักษา

กระดาษ ถุงผา ตะกรา หรือ

นําถุง ภาชนะที่สามารถนํา

กลับมาใชใหมได

รวม     1        โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.5  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปลูกตนไมเพื่อ  -เพ่ือดูแลโดยสภาพแวดลอม  -ปลูก ซอมแซม ตนไม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของพื้นที่ปา  -สภาพแวดลอมไดรับการดูแล กองสาธารณสุขฯ

เฉลิมพระเกียรติฯ ของหมูบาน/ชุมชน ตามแนวถนนบริเวณที่ ในเขต อบต. ไดรับการ รักษา

 -เพ่ือรักษาไวซึ่งความสมดุล สาธารณะชุมชนใน ดูแลรักษา

ของธรรมชาติและสรางความ เขต อบต.

รมรื่นใหแกตําบล  -จัดหาพันธุไม และสง

เสริมใหประชาชนปลูก

ตนไมตามที่สาธารณะ

และที่วางเปลา

๒ โครงการตกแตงสวนหยอมภายใน -เพ่ือรักษาไวซึ่งความสมดล ท่ีทําการ อบต.เมืองเกษตร 5,000     5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของพ้ืนที่ -ที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร มีภูมิทัศน กองสาธารณสุขฯ

อบต.เมืองเกษตร ของธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน ในที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร ที่สวยงามและมีความรมรื่น 

สรางความรมรื่นใหแก มีทัศนียภาพที่สวยงามนาอยู

ที่ทําการ อบต. เมืองเกษตร

รวม     2        โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรัง ซอยอุทิศประชาสรรค ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,300x5x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองไผ  หมูที่  1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากปากทางแยกถนน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ๑,๐20x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

แยกบานนางวุน - สุดซอย และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากปากทางแยก - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 150x3x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนางเฟอง บานหนองไผ  หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๔ ขยายทางพรอมปรับปรุงผิวจราจรเดิม  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

เปนผิวจราจรหินคลุกจากบานหนองไผ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง 2,250x3x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ม.1 - บานเมืองทอง  ม.6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลา ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 280x๓x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ประชาคม  บานหนองไผ  หมูท่ี 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 100x๓x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองไผ  หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 400x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนางแพงถึงบานนายจักรพันธ และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่ 1

๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากปากทางถนนทาง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 100x๓x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หลวงทองถิ่น(ถนนดํา)ไปถึงทางแยกซอยศาลา และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ศาลาประชาคม บานหนองไผ  หมูที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 378,000 378,000 378,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางวุน - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x3x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สุดซอย  บานหนองไผ  หมูท่ี 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 378,000 378,000 378,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเสนห - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x3x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนางดวงเดือน  บานหนองไผ  หมูท่ี 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 567,000 567,000 567,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสรมิเหล็กจากแยกศาลาประชาคม - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 300x3x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนายบุญสม  มีกําปง  บานหนองไผ  หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 504,000 504,000 504,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากทางสาธารณะ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ไปวัด บานหนองไผ  บานหนองไผ  หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังสันคลองตาปานตอนบน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 2,000x๓x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย-สุดซอย 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยบานนายอุไร ยอดแกว ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย ๗๐๐x๓x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย-สุดซอย 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยสามพี่นอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย ๗๐๐x4x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ทั้ง 2 ฝงคลอง 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังเสริมลูกรังลําหวยตลุกเต็ง (ทาขาม) ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงทางเขาอางเก็บนํ้า บานคูเมือง  หมูท่ี 2 และปลอดภัย 1,800x4x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากปากทางแยกหนองไผ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,0๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ไร น.ส.แบน - ปากคลองบานนายเท่ียง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

(ซอยตลุกเตง็)  บานคูเมือง หมูที่ 2

๑๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ทั้ง 2 ฝงคลอง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังคลองตาปานตอนลางจากถนน - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นานางสวาง  บานคูเมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย 1,300x4x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังคลองตาปานตอนลางจาก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,4๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ปากทางถนนลาดยางบาน และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

นางกิตติยา ฟุงสันเทียะ - เขตติดตอ

บานโนนเกษตร บานคเูมือง

หมูท่ี 2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง  240x๓x๐.20 ม. 93,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยโกรกกันทรง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก หรือมีปริมาณหินคลุกรวมกันไมนอยกวา ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย 144  ลบ.ม. พรอมงานปรบัเกลี่ย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๑ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนหินคลุกที่ชํารุดทุกสาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกภายในตําบลเมืองเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ภายในตําบลเมืองเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง ๓๘๒,๐๐๐ ๓๘๒,๐๐๐ ๓๘๒,๐๐๐ ๓๘๒,๐๐๐ ๓๘๒,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยโพธิ์เงิน 1 ถึงเขต ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 8๕๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ติดตอบานเมืองทอง ม.6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานคเูมือง  หมูท่ี  2

๒๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลตาปู - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 300x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สุดซอย  บานคเูมือง  หมูที่  2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนานิกูล ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย ๑๕๐x๓x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๕ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเมืองเกา ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย 450x3x๐.๑0 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

เดิ่นสนามหนองตะครอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๓,๐๐๐x5x๐.๑๐ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง  120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

นานางสน่ัน - นานายบุญเลิศ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 500x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘ กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล  -จุดที่ ๑ หนาบานนายยวง-หนาบาน 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

พรอมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคูเมือง สะดวกยิ่งขึ้น นายสาม หาสูงเนิน ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

หมูท่ี 2  -จุดที่ ๒ จากหนาวัด-ถึง ระบายน้ําที่สะดวก ปอง

ซุมประตูทางเขาหมูบาน กันนํ้าทวม

 -จุดที่ ๓ ซอยเมืองเกา 

 ฝงตะวันตก -ศาลตาปูเกา  

ระยะทางรวม ๕๐๐ 

เมตร

 -จุดที่ 4 จากบาน

นายเสนอ เกี้ยวกลาง 

ไปทางทิศใต ระยะทาง

460 ม. กวาง 0.3 ม.

ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.

๒๙ กอสรางรางระบายน้ํา  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล บริเวณบานคูเมือง 220,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานคูเมือง สะดวกยิ่งขึ้น ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

หมูท่ี 2 100x0.40x๐.40 ม. ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ กอสรางฝารางระบายน้ํา  -เพ่ือปองกันสิ่งปฏิกูล ระยะทาง 180  เมตร  270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันสิ่งปฏิกูลอุดตันทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บานคูเมือง หลนในรางระบายน้ําซึ่งอาจทําให กวาง 0.3  เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง ระบายน้ํา

หมูท่ี 2 เกิดการอุดตัน ระบายน้ําที่สะดวก ปอง -ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

-เพ่ือปองกันอุบัติเหตุจากผูใช กันนํ้าทวม

ถนนไมใหตกหลนไปในรางระบายน้ํา

๓๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังเสริมลูกรังจากหลังฝายตะโกเชื่อม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x4x0.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ทางหลวงทั้ง 2 ฝงคลอง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานตะโก  หมูท่ี  3

๓๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังเสริมลูกรังจากหนาฝายตะโก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 840x4x0.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ทางหลวง - เขตติดตอตําบล และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ขามสะแกแสง บานตะโก หมูที่  3

วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 160,000 160,000 160,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากจุดนานางสุวรรณ  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 340x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เชี่ยวชาญ - เขตติดตอตําบล และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

ขามสะแกแสง บานตะโก หมูที่ 3

๓๔ เปลี่ยนฝารางระบายน้ํา  -เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน เปลี่ยนทุกจุดที่ชํารุดภายใน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานตะโก  หมูท่ี  3 ในการสัญจร ปองกัน บานตะโก ระยะทาง 710 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

สิ่งของอุดตันรางระบายนํ้า ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม -ปลอดภัยในการใชเสนทาง

สัญจร

๓๕ ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา  -เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ปรบัปรุงซอมแซมเปล่ียนจากเดิมเปนฝากเหล็ก 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

ภายในหมูบานตะโก  หมูท่ี 3 ในการสัญจร ปองกัน เปลี่ยนเปนฝาคอนกรีตทุกจุดภายใน ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

สิ่งของอุดตันรางระบายนํ้า บานตะโก ระยะทาง 710 ม. ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม -ปลอดภัยในการใชเสนทาง

สัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย ๒๕๙,๒๐๐ ๒๕๙,๒๐๐ ๒๕๙,๒๐๐ ๒๕๙,๒๐๐ ๒๕๙,๒๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนางเปลื้อง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานตะโก  หมูท่ี 3 และปลอดภัย 54๐x4x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๓๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางเปลื้อง  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานตะโก  หมูท่ี 3 และปลอดภัย 250x4x๐.๑๕ เมตร คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๓๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 94x3x๐.๑๕  ม. 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเชย -  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนายจวน  บานตะโก  หมูที่ 3 และปลอดภัย 282.0 ตร.ม. พรอมไหลทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ลูกรังท้ังสองขาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบานนางอบ - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๓๐x๓x๐.๑๕ เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สุดซอย  บานตะโก  หมูท่ี 3 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๔๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ฝงคลองจากบลอกคอนเวอท ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๔๐๐x๖x๑.๐๐ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงถนนลาดยาง   บานตะโก  หมูที่ 3 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

41 เสริมไหลทางคอนกรีต  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ เสนหนาวัดตะโก จากตนซอย -  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในตําบลมีความ กองชาง

จากซอยทางเขาหมูบาน ใชในการคมนาคม สุดซอย  ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

บานตะโก  หมูท่ี  3 -เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 100x1.00x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเสนทางการคมนาคมสะดวก

42 ขยายทางฝงคลอง  จากหลังฝายตะโก  -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่มีเสน ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

เช่ือมทางหลวง บานตะโก  หมูที่ 3 ทางการคมนาคมและมีเสนทาง 800x4.00 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

ลําเลยีงผลผลิตการเกษตรท่ี พรอมใสทอระบายนํ้า คมนาคมที่ สะดวก ลําเลยีงผลผลิตทางการเกษตร

สะดวก สบาย รวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๓ กอสรางรางระบายน้ํา  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล ระยะทาง ๑๕๐ เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

จากบานนายกอน-บานนายหัน สะดวกยิ่งขึ้น ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

บานตะโก  หมูท่ี 3 ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

๔๔ วางทอระบายนํ้าซอยนางเปลื้อง  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล จํานวน 3 จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานตะโก  หมูท่ี  3 สะดวกยิ่งขึ้น ทอ คสล.600 มม. ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

จุดละ 6 ทอน ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

๔๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ  ตนซอย - สุดซอย 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากกระทอมนางเจือ - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ซอยตานี  บานโนนตําหนัก  หมูท่ี 4 และปลอดภัย ๓๐๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๔๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 99,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนางไหล ถึง บาน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 250x4x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นายสวาท บานโนนตําหนัก  หมูที่ 4 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๗ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 636,000 636,000 636,000 636,000 636,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบาน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 530x4x๐.๑0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นายทิม มุงออมกลาง - บานนางชม และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี 4

๔๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังหลังฝายทิศเหนือบานโนนเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 2,400x4x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เชื่อมเขตติดตอบานเมืองทอง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5

๔๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยนายจํานอง บานโนนเกษตร  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 5 และปลอดภัย 3๐0x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 101,250 101,250 101,250 101,250 101,250 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากบานนายไสว - วัดโนนเกษตร   ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 3๐0x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังจากซอยนายชวย ถึงทาง   ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 5๐๐x5x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เชื่อมเขตติดตอบานตะโก และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5

๕๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ 1. จากตนซอย - สุดซอย 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนางสม   ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๖๐x๔x๐.1๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ เพ่ิมหินคลุก 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากบานโนนเกษตรถึง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เขตติดตอบานเมืองทอง และปลอดภัย ๑,๐๐๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยเกษตรสมบูรณ  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๗๐๐x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายจํานอง  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 24๐x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากบานนายไสวถึง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 13๐x3x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

วัดโนนเกษตร บานโนนเกษตร และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

หมูท่ี 5

๕๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากซอยนายชวย -   ทางเชื่อม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เขตติดตอบานตะโก  บานโนนเกษตร  หมูที่ 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 100,000 100,000 126,000 126,000 126,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายไสว ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๕๐x๔x๐.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 371,200 371,200 371,200 371,200 371,200 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชวย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๑๖๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

60 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 200,000 200,000 224,000 224,000 224,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางชุม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๑16x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายบัว ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ๕๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๖๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 117,660 117,660 117,660 117,660 117,660 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางอ่ิม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 74x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

63 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญวัฒนา ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 200x3x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

64 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายจําลอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 50x๓x๐.๑๕ ม. . ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 48x4x๐.๑๕ ม. 99,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางหลง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย 192 ตร.ม. พรอมไหลทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ลูกรังท้ังสองขาง

๖๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยบานยายชุมถึงบานนางปรีชา  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 7๐๐x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

มุงเขตกลาง  บานโนนเกษตร หมูที่ 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

67 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

บานนายกิตติทรัพย  ถึงฝงคลองฝาย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,2๐๐x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร หมูที่ 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

68 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

บานโนนเกษตรถึงเชื่อมเขตติดตอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 500x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง บานโนนเกษตร  หมูที่ 5 และปลอดภัย พรอมใสทอ  4 จุด คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยบุญวัฒนาถึงทางเชื่อมเขตติดตอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 500x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคูเมือง บานโนนเกษตร  หมูที่ 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

70 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง  - 300,000 - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

สายโนนเกษตร - บานเมืองทอง (นานางซอ) ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 680x4x1.50 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๗๑ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จุดที่ 1 ซอยจําลอง  96,000 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังบานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง 50x3x0.20 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัย จุดที่ 2 ซอยนางสม  คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

ระยะทาง 55x2.80x0.20 ม.

จุดที่ 3 ซอยนายชวย 

ระยะทาง 104x4x0.20 ม.

หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

144 ลบ.ม. พรอมงานปรบัเกลี่ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๒ เสริมไหลทาง ซอยบุญวัฒนา  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัย 8๐๐x2x1.0 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๗๓ เสริมไหลทาง ทางโคงโรงสีขาว -  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จํานวน  30 ตร.ม.  หนา 0.15 ม. 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

บานนางรวย  บานโนนเกษตร  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๗๔ ขยายทางขามคลองซอยนายไสว  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในตําบลมีความ กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 650x5x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

พรอมใสทอ คสล.จํานวน 1 จุด คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก

ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 ม. จํานวน 6 ทอน

75 กอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล กวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 สะดวกยิ่งขึ้น ระยะทาง  2,000  เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๖ วางทอระบายนํ้าบริเวณฝาย -เพ่ือใหน้ําไหลไดอยางสะดวก จํานวน 2 จุด ทอ คสล.ขนาด 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ปองกันน้ําทวมขัง เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

จํานวน 20 ทอน ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

๗๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังถนนทางหลวงนานางพิน- ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 5๐๐x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นานางฝาย  มีกําปง  และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่ 6

78 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยนายลอด ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 3๐๐x3x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๗๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยบานนายโอ-วัดเมืองทอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 6๐๐x3.5x๐.๑0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ตนซอย - สุดซอย 99,500 - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายสรอย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 12๐x๓x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

81 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกคุมโกรกกันชา - สันคลองตาปาน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 8๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ตอนบน  บานเมืองทอง  หมูท่ี 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกถนนทางหลวง นานางพิน - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 8๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นานางฝาย มีกําปง  บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกบานเมืองทอง -ทางเชื่อม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,5๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เขตติดตอซอยโพธิ์เงนิ 1 บานคูเมือง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่ 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายดี ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 3๐๐x3x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

85 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายลอด ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 1๐๐x3x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยบานนายโอ-วัดเมืองทอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,4๐๐x4x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

87 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยบานนายเฉลิม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

วังกลาง บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย 25๐x3x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง  - 300,000 - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายทิน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 380x3x๐.20 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๘๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยบานนายประเสริฐ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x3x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

90 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

นานางแสง -  นานางรําพึง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 100x6x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

91 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 165,000 165,000 165,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยบานนายเจริญ - นานางพิน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 300x5x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ยกระดับถนนดิน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

จากถนนทางหลวงนานางพิน - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นานางฝาย  มีกําปง และปลอดภัย 5๐๐x๔x๐.50 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่ 6

๙๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ยกระดับถนนดิน 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ซอยลุงเสงี่ยม  บานเมืองทอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก จากตนซอย - สุดซอย ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 6 และปลอดภัย ระยะทาง 200x3x0.80 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๙๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายทิน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย ๑๕๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 160,000 160,000 160,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายสรอย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 100x3x0.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๙๖ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอยบานครูสลาย - 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายพวง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก สุดซอย ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย ระยะทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

2๐๐x3x๐.๑0 ม.

97 วางทอระบายน้ํา บานนายประคอง-  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล 1.จากบานนายประคอง- 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานนางแฉลม  สวัสดี สะดวกยิ่งขึ้น บานนางแฉลม  สวัสดี ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

บานเมืองทอง  หมูที่  6 ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

98 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยนางนงค ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 8๐๐x๔x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังซอยผดล  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 2๐๐x๔x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

100 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนายดี  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย ๑๐๐x๔x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

101 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยสุบิน  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย ๓๐๐x๔x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

102 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยเจริญพร  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 1,500x4x0.15  ม.  คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยอําไพ   บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 80x3x0.15  เมตร  คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

104 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยผดล  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 300x3x0.15  เมตร คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

 

105 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนางนงค  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 7 และปลอดภัย 550x4x0.15  เมตร  คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

106 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากสามแยกซอย  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก  280x4x0.15  เมตร  ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นางนงค - ที่สาธารณะประโยชน และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองโบสถหมูท่ี 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

107 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกบานนายขวัญ - บาน  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,550x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นายสมพร  บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

108 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต - 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยนิคม  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก สุดซอย  ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 500x๔x๐.๑5 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

109 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญพร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 50x4x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 624,000 624,000 624,000 624,000 624,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนิคม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 300x4x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลตาปู ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 130x3x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

112 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย 200,000 200,000 328,500 328,500 328,500 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย 130x4x0.15 ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๑๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 504,000 504,000 504,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุบิน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x๔x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๑๔ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ซอมแซมถนนคอนกรีต 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ที่ชํารุดทุกสายภายใน ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูบานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย หมูบานหนองโบสถ คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๕ ขยายทางบานหนองโบสถ - บาน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ เสริมดินไหลทาง ระยะทาง 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

โนนตาํหนัก  บานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,0๐๐x3x1.50 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี  7 และปลอดภัย 2 ขางทาง ขางละ  1.5 เมตร คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๑๑๖ กอสรางรางระบายน้ําจากบาน  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล รางระบายน้ําทั้งสองขางทาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

นายเหลือ - ศาลตาปู  สะดวกยิ่งขึ้น ระยะทาง 1,000 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

๑๑๗ วางทอระบายน้ําภายในหมูบาน  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล วางทอระบายน้ํา จํานวน 3 แหง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 สะดวกยิ่งขึ้น จุดที่ 1 จุดบานนายปรีชา ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

สุขศรีนาค ระบายน้ําที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

จุดที่ 2 จุดบานนางสํารอง

ฆองนอก

จุดที่ 3 จุดบานนางลําดวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๘ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนหินคลุกที่ชํารุดทุกสาย 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

หินคลุกภายในตําบลเมืองเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ภายในตําบลเมืองเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

119 ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนลูกรังที่ชํารุดทุกสาย 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

ลูกรังภายในตําบลเมืองเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ภายในตําบลเมืองเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

๑๒๐ เกรดปรับเกลี่ยสันคลองลําหวยนอย  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

บานเมืองทอง หมูท่ี 6 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 5,๐๐๐x3.5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ลําเลยีงผลผลิตทางการเกษตร

๑๒๑ เกรดปรับเกลี่ยถนนภายใน  -เพ่ือใหประชาชนมีถนนสําหรับ ถนนที่ชํารุดทุกสาย 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นท่ีมีเสนทาง กองชาง

ตําบลเมืองเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ภายในตําบลเมืองเกษตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ลําเลยีงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๒ ปรับปรุงซอมแซมทรัพยสิน  -เพ่ือใหประชาชนมีสิ่งกอสราง ทุกหมูบาน ภายใน ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีสิ่งกอสราง กองชาง

ประเภทที่ดินและสิ่งกอสรางและ ดานสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ตําบลเมืองเกษตร ทั้งหมด มีสิ่งกอสรางและสาธารณุโภค ดานสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

สาธารณะณูปโภค ของ อบต.เมืองเกษตร และ สะดวกสบายขึ้น ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และใชงานไดตามปกติ

๑๒๓ วางทอเมนระบบประปาใหม  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ภายในหมูบานหนองไผ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานหนองไผ หมูท่ี 1 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๑๒๔ ซอมแซมระบบประปาหมูบาน  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ จํานวน 1 แหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

125 วางทอเมนทประปาภายในหมูบาน  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 450,000 450,000 450,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานตะโก  หมูท่ี 3 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ไมนอยกวา 3 นิ้ว ช้ัน 8.5 ครัวเรือนทั้งหมด มีน้ําสะอาด อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

ระยะทาง 2,0๐๐ เมตร สําหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

126 ขยายเขตวางทอเมนทประปา  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 290,000 290,000 290,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

จากบานโนนตําหนัก - บานตะโก การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ไมนอยกวา 3 นิ้ว ช้ัน 8.5 ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานโนนตําหนัก หมูที่ 4 ระยะทาง 1,33๐ เมตร สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

127 วางทอเมนทประปาใหมภายใน  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 650,000 650,000 650,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

หมูบานโนนตําหนัก หมูท่ี 4 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ไมนอยกวา 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

ระยะทาง 3,00๐ เมตร สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

128 ซอมแซมประปาหมูบาน  -เพื่อกอสรางระบบประปาใหดี เสริมความแข็งแรงโครงสราง 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ยิ่งขึ้นเพ่ือใชในการอุปโภค ครัวเรือนทั้งหมด มีน้ําสะอาด อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บริโภค สําหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป

๑๒๙ ขยายเขตประปาบานนางชม หวังประสพกลาง  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ระยะทาง 200 เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

ถึงนานางเจือ  บานโนนตําหนัก  หมูที่  4 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ครัวเรือนทั้งหมด มีน้ําสะอาด อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สําหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๐ กอสรางประปาหมูบาน  -เพื่อกอสรางระบบประปาใหดี จํานวน 1 แหง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

จุดศาลากลางหมูบาน ยิ่งขึ้นเพ่ือใชในการอุปโภค ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 บริโภค สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

131 กอสรางประปาหมูบาน  -เพื่อกอสรางระบบประปาใหดี จํานวน 1 แหง พรอม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

จุดซอยปาเต็งหนา ยิ่งขึ้นเพ่ือใชในการอุปโภค วางทอประปา ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 บริโภค สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๑๓๒ วางทอเมนทประปาซอยนายสรอย  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ตนซอย - สุดซอย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133 ขยายเขตวางทอเมนทประปา  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 340,000 340,000 340,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

คุมโนนวัด -วัดบานเมืองทอง การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ไมนอยกวา 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานเมืองทอง หมูท่ี 6 ระยะทาง 1,60๐ เมตร สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

134 ติดต้ังเครื่องสลายหินปูน  -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จํานวน 1 เครื่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

อิเล็กทรอนิกสในระบบประปา ทํางานของระบบประปา ระบบประปาอนามัย ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๑๓๕ ซอมแซมประปาภายในหมูบาน  -เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ ทุกจุดที่ชํารุดภายในหมูบาน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป หนองโบสถ ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

ระยะทาง 3,0๐๐ เมตร สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

136 จัดซื้อถังเก็บน้ําพลาสติก  -เพื่อใชกักเก็บน้ําใหประชาชน ขนาด  2,000  ลิตร - - 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่  7 มีนํ้าใชเพื่อการอุปโภค  จํานวน  5  ใบ ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บริโภคตลอดทั้งป สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

137 ติดต้ังเครื่องสลายหินปูน  -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จํานวน 1 เครื่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

อิเล็กทรอนิกสในระบบประปา ทํางานของระบบประปา ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 สะอาด สําหรับอุปโภค

138 ติดต้ังเครื่องสลายหินปูน  -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จํานวน 1 เครื่อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

อิเล็กทรอนิกสในระบบประปา ทํางานของระบบประปา ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

อบต.เมืองเกษตร สะอาด สําหรับอุปโภค

139 ติดต้ังเครื่องปมน้ําในระบบ  -เพื่อพัฒนาระบบประปาใหมี จํานวน ๑ เคร่ือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

ประปาบานหนองโบสถ  หมูท่ี 7  ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อใชในการ ขนาด ๕ แรง ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

อุปโภคบริโภค สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๐ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน ๖ หลอด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

รอบหมูบาน  บานหนองไผ  หมูที่ 1 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

๑๔๑ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

พรอมตดิตั้งไฟฟาแสงสวาง ใชในครวัเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 300 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ซอยบานนายประยูร เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานหนองไผ  หมูที่  1

๑๔๒ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา  จากตนซอย - สุดซอย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

พรอมตดิตั้งไฟฟาแสงสวาง ใชในครวัเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ซอยบานนางเฟอง  ภูกลาง เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานหนองไผ  หมูที่  1

143 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ซอยอุทิศประชาสรรค 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยอุทิศประชาสรรค ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ระยะทาง 900 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานหนองไผ  หมูที่  1 เขตองคการบริหารสวนตําบล ใชและแสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๔ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน  1 จุด - - 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

จุดประปาหมูบาน  บานหนองไผ  แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

หมูท่ี 1 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

๑๔๕ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 11 จุด 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ซอยยายปุก,ซอยพัฒนานิกูล, ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ซอยโพธิ์เงนิ ๒, ซอยโพธิ์เงนิ ๓ , แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

ซอยโกรกคันทรง , ซอยเมืองเกา,

ซอยผาสุข , หนาบาน

นายกร หวังหมูกลาง, 

ถนนสายบานคูเมือง-

เช่ือมเขตติดตอตําบลโนนเมือง,

ซอยศาลตาปูใหม

๑๔๖ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยเมืองเกา บานคูเมือง หมูที่  2 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๗ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 2 ตน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยโพธิ์เงิน 3 บานคูเมือง หมูที่  2 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๔๘ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง  400 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

จากถนนสายบานคูเมือง - เชื่อมเขตติดตอ ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ตําบลโนนเมือง  บานคเูมือง หมูที่  2 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๔๙ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง  1,600 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยศาลตาปูใหม บานคูเมือง หมูที่  2 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

150 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 1,800 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยบานนายอุไร  ยอดแกว ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานคเูมือง หมูที่  2 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๑ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 2 จุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

ถนนบานพอเชย -บานนายจวน แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

บานตะโก  หมูท่ี 3 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

๑๕๒ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 2 จุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

ซอยยายเปลื้อง บานตะโก  หมูที่ 3 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

153 ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

หนาบานนางสุกัญญา หวังดังกลาง แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

บานตะโก  หมูท่ี 3 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๔ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน  4 ตน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หนาวัดตะโก -บานนายกอน ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานตะโก  หมูท่ี  3 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๕๕ เปลี่ยนเสาไฟฟาและติดตั้ง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 2 ตน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

เสาไฟฟาบานพอเชย - บานนายจวน ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานตะโก  หมูท่ี  3 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

-เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ประชาชนไดรับความปลอดภยั

ทรัพยสินของประชาชน จากการใชไฟฟา

๑๕๖ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 1,300 เมตร 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หนาบานนายสมพงษ ยูงรัมย - ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ซอยตานี บานโนนตําหนัก  หมูท่ี  4 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๗ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าหนาบาน  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง ๑๕๐ ม. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

นายสันติพงษ  มุงออมกลาง - บาน ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

นางพยุง สมวงษ  บานโนนตาํหนัก หมูที่  4 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๕๘ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 100 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หนาบานนายจรัญ  หวังฟงกลาง - ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานนายเล่ือน  หวังจองกลาง เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี  4

๑๕๙ ขยายเขตไฟฟาแรงสูงบานตะโก -  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 2,000 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี  4 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๖๐ ขยายเขตไฟฟาระหวางทางแยก  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 1,380 เมตร - - 200,000 - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานหนองโบสถไปตําบลโนนเมือง ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี อุดหนุนสํานักงานการ ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี  4 เขตองคการบริหารสวนตําบล ไฟฟาสวนภูมิภาค แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๑ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

ซอยยายหลง  บานโนนเกษตร  หมูที่ 5 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

๑๖๒ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยยายชุม  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา เริ่มจากตนซอย - สุดซอย 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 500 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

163 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานโนนเกษตร -  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง  3,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

เขตติดตอบานเมืองทอง ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๖๔ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานนางหลง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 300 เมตร 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ถึงรวมไปซอยนางขอ ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๕ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานนายสมาน  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากบานนายสมาน - สุดซอย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๖๖ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยนายไสว  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา เริ่มจากตนซอย - สุดซอย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี จํานวน 4 ตน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๖๗ โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟาและติดตั้ง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา เปลี่ยนเสาไฟฟา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

 เสาไฟฟา  หนาบานนางจอย  วังกลาง ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี จํานวน 1 ตน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

-เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ประชาชนไดรับความปลอดภยั

ทรัพยสินของประชาชน จากการใชไฟฟา

๑๖๘ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน  1 หลอด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

หลังบานนางจอย  วังกลาง แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๙ ขยายเขตไฟฟาแรงสูง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 500 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานเมืองทอง - บานโนนเกษตร ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล ใชและแสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๐ เปลี่ยนเสาไฟฟาและติดตั้ง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา เปลี่ยนเสาไฟฟา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

เสาไฟฟาหนาบานนายไสว  ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี จํานวน 1 ตน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

-เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ประชาชนไดรับความปลอดภยั

ทรัพยสินของประชาชน จากการใชไฟฟา

๑๗๑ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 200  เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานดาบเขียว - บานตาโอ ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๒ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําวัดเมืองทอง -  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 200  เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนางเอี่ยม หวังประสพกลาง ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗๓ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยพอทิน  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากบานนายสมวงค - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่  6 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี บานนายทอน ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล ระยะทาง 200 เมตร แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๔ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานนางน่ิม-  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 130 เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนายบุญชวย พรมศรีนอย ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๕ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าถังน้ําประปา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 500 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หมูบานถึงบานนางประเสร็ฐ มีเคา ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๖ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบานนางจวน -  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 500 เมตร 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนายรวม  ถวิลนอก ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗๗ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานนางมา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 5 ตน 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

รอดกลาง - นานายนิล สายกระสุน ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่  6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๘ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยตาสรอย  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่  6 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 200 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๗๙ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน ๒๐ จุด 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน หนาวัดเมืองทอง, ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ซอยไกชน(บานยาลอย, แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

บานผูใหญวนัชัย)บานตาโอ,

บานหมวดไหม,ซอยบานพอ

ทิน,บานยายพิน,หนาบานนางแสตมป,

บานดาบเขียว,หนาบานนางจวน 

หวังกลาง,บานนางสํารวย ประคํานอก,

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

นานางสําเรียง ถวิลนอก,

ซอยตาสรอย  หวังหมูกลาง(๒ จุด),

ซ.ปาเต็งหนาดานทิศใต

(หนาบานนางซอน อะมะโส

๓ หลอด),หนาศาลาประชาคม ,

หนาบานนายสมาน  แกนพุทธา

๑๘๐ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 13 จุด 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน - จุดบานนายปรีชา  ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน สุขศรีนาค  จํานวน  4  จุด แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

- ซอยนิคม   จํานวน 4 จุด

- ซอยศรีโบสถ  จํานวน  2 จุด

- ซอยประปา  จํานวน  3 จุด

๑๘๑ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอยศรีโบสถ  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่  7 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 500 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘๒ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 100 เมตร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนางสํารอง  ฆองนอก ถึงบาน ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

นางอําไพ  บานหนองโบสถ  หมูที่  7 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๘๓ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จากตนซอย - สุดซอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ซอยปูดี  บานหนองโบสถ  หมูที่  7 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ระยะทาง 300 เมตร ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๘๔ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 400 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ปารวก - บานนางสํารวย  เกลี้ยงกลางดอน ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานหนองโบสถ  หมูที่  7 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๘๕ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 100 เมตร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนายธนพล  วงคกลาง - ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานนางทองมวน  จังหวัดกลาง เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานหนองโบสถ  หมูที่  7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘๖ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 600 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานนายธนพล  วงคกลาง - ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

ที่สาธารณะประโยชน เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

บานหนองโบสถ  หมูที่  7

๑๘๗ เปลี่ยนเสาไฟฟาและติดตั้ง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ยายเสาไฟฟาจํานวน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

 เสาไฟฟาซอยนิคม  บานหนองโบสถ ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี 4 ตน  พรอมสายไฟฟา ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

หมูท่ี  7 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

-เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ -ประชาชนไดรับความปลอดภยั

ทรัพยสินของประชาชน จากการใชไฟฟา

๑๘๘ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟาบานคูเมือง  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หมูท่ี 2 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘๙ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟาซอยบาน  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

นายอุไร  ยอดแกว บานคูเมือง  ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

หมูท่ี 2 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๙๐ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟาบานตะโก  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หมูท่ี 3 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๙๑ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี 4 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 100 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๙๒ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙๓ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๑๙๔ เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา  -เพื่อใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 1 จุด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ขนาด 50 KV ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รวม    194  โครงการ - - 54,689,910 53,687,910 58,142,410 57,942,410 57,942,410 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ขุดทางนํ้าเขาสระน้ําหนองเสม็ด   -เพ่ือใหมีทางน้ําเขาสระ ปากกวาง 1.20 ม. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

บานหนองไผ ม.1 -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได ลึก  1.05 ม.ยาว 300  ม. ครัวเรือนท้ังหมด มีน้ําใช -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือการเกษตรอยาง เกษตรอยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป เพียงพอ -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน

-เพ่ือการระบายน้ําใหไหล และปองกันน้ําทวมขัง

สะดวกยิ่งขึ้น

๒ วางทอน้ําทางเขาอางเก็บน้ํา -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา ทอ คสล. 0.80  ม. 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี 2  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได จํานวน 2 แถว ๆ ละ กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น 10 ทอน  รวม 20 ทอน อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป

๓ วางทอน้ําจุดนานางดอกไม -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา จํานวน  1  จุด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

จอกโคกสูง บานคูเมือง  หมูท่ี 2  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เสริมคันฝาย บานคเูมือง  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได เสริมคันฝาย 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันน้ําทวมพื้นท่ีการ กองชาง

หมูท่ี 2 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น จุดที่ 1  จุดนานายสุเทพ ครัวเรือนท้ังหมด มีน้ําใช เกษตร

 -เพ่ือปองกันน้ําทวมพื้นท่ี จุดที่ 2  จุดนานายแจม เพ่ือการเกษตรอยาง  - ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ

การเกษตร จุดท่ี 3  จุดนานายเฉลิม เพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

๕ ถมดินฝงสระน้ําบานโนนตําหนัก -เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตร กวาง 5 ม. ยาว 20 ม. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

 หมูท่ี 4 และการอุปโภค บริโภค ลึก 3.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๖ วางทอน้ําเขาฝายบานโนนเกษตร -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา วางทอน้ําเขาฝายทั้ง 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

หมูท่ี 5  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได 2  ฝง จุดทางทิศตะวันออก กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น และจุดทางทิศตะวันตก อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป จํานวน  4  จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 เสริมคันกั้นน้ํา บานโนนเกษตร   -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได จุดนานายหลอ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันน้ําทวมพื้นท่ีการ กองชาง

หมูท่ี 5 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น หวังพูนกลาง ครัวเรือนท้ังหมด มีน้ําใช เกษตร

 -เพ่ือปองกันน้ําทวมพื้นท่ี เพ่ือการเกษตรอยาง  - ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ

การเกษตร เพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

8 วางทอน้ําเขาลําหวยนอย -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา จํานวน  10  จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่ 6  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป

9 วางทอน้ําเขาสระน้ําประจําหมูบาน -เพื่อใหมีทางน้ําเขาอางเก็บน้ํา จํานวน  1  จุด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาอาง -มีทางนํ้าเขาอางกักเก็บน้ํา กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได กักเก็บนํ้า  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป

รวม    9    โครงการ - - 633,000 633,000 633,000 633,000 633,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ๑. เพ่ือจัดกิจกรรมในวันเด็ก จัดกิจกรรมเน่ืองใน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -เด็กและเยาวชนไดรับประสบการณ กองการศึกษาฯ

แหงชาติ โอกาสฉลองงาน เด็กและเยาวชนไดพัฒนา ความรูและความสนุกสนาน

๒. เพ่ือใหเด็กไดแสดงออกใน วนัเด็กแหงชาติปละ ความรูและประสบการณ เพลิดเพลิน

ความสามารถ เชน การรํา,เตน, ๑ ครั้ง เด็กและ

รองเพลง การตอบปญหา ฯลฯ เยาวชนในตําบล

๓. เพื่อใหเด็กและเยาวชนฯได เมืองเกษตร

รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จํานวน ๒๐๐ คน

พรอมท้ังความรู

๔. เพ่ือตอบสนองและจัดงาน

วันเด็กตามนโยบายของรัฐบาล

๒ โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาหาร  -เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนใหนักเรียน ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของเด็ก  -นักเรียนท่ีขาดแคลนอาหาร กองการศึกษาฯ

กลางวนั แกนักเรียนท่ีขาดแคลนหรือ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนที่ขาดแคลน กลางวนัไดรับประทานอาหาร

ทุพโภชนาการ ไดรบัประทาน อบต.เมืองเกษตร อาหารกลางวันไดรับการ กลางวนัตลอดปและมีสุขภาพ

อาหารอยางท่ัวถึง ไดรับประทาน ชวยเหลือ รางกายแข็งแรงไดรับสารอาหาร

อาหารกลางวัน ครบ 5 หมู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการอาหารเสริม (นม)  -เพื่อใหนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนใหนักเรียน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของเด็ก  -นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น กองการศึกษาฯ

โรงเรียน อบต.เมืองเกษตร  ไดรับประทานอาหาร ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

เสรมิ(นม)และมีรางกายแข็งแรง อบต.เมืองเกษตร ที่ดีข้ึน

ไดรับประทาน

อาหารเสริม (นม)

๔ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน -เพ่ือใหครูและนักเรียนไดแสดง จัดนิทรรศการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนท่ีสําเร็จการศกึษาได กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําป ผลงานทางวิชาการ แสดงผลงานใหแกนักเรียน นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม แสดงผลงานเกิดความภาคภมูิใจ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

การศึกษา  ที่สําเร็จการศึกษา เกิดความภภาคภูมิใจและ มีขวัญและกําลังใจที่จะศึกษาใน

จาก ศพด. อบต. มีกําลังใจที่จะศึกษาใน ระดับที่สูงขึ้น

เมืองเกษตร ระดับที่สูงขึ้น

๕ โครงการมอบวุฒิบัตรใหแกเด็กเล็ก -เพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ มอบวุฒิบัตรให ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก นักเรียนท่ีสําเร็จการศกึษาได กองการศึกษาฯ

ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ถึงความสําเร็จในกาวแรกของชีวิต แกนักเรียน นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม รับมอบวุฒิบัตร จากผูบริหาร (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ที่จะศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ที่สําเร็จการศึกษา มีขวัญและกําลังใจที่จะ มีขวัญและกําลังใจที่จะศึกษาใน

ตอไป จาก ศพด. อบต. ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ระดับที่สูงขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  -เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีประสบการณ นักเรียนศูนยพัฒนา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนและผูปกครองมี กองการศึกษาฯ

ของเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับความรูตามพัฒนาการของเด็ก เด็กเล็ก นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม เวลาอยูดวยกัน   เด็กมีความรูและ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อบต.เมืองเกษตร มีประสบการณและ มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น

พัฒนาการท่ีดี

๗ โครงการสงเสรมิการเขารวมแขงขันกีฬา  -เด็กไดมีโอกาสไดออกกําลงักาย เด็กนักเรียนของ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนไดออกกําลังกาย กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ของ และมีความสัมพันธท่ีดีสราง ศพด.ทุกคน ที่เขารวมกิจกรรม มี และมีความสามัคค ีมีพัฒนาการ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความรักความสามัคคี สุขภาพรางกายแข็งแรง ที่ดีขึ้น

๘ โครงการเยี่ยมบานสานสัมพันธบานกับ  -เพ่ือศึกษาระยะทางและสถานภาพ นักเรียนของ ศพด. ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -ศพด. สามารถติดตามและให กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ความเปนอยูของเด็ก ทุกคน นักเรียนไดรับการดูแล การชวยเหลือนักเรียนที่ประสบ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

-ติดตามนักเรียนและใหความ ปญหาได

ชวยเหลือนักเรยีนที่ประสบปญหาตางๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ  -เพ่ือใหผูปกครองมีสวนรวมใน จํานวน ๒ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูเขารวม  -ผูปกครองเขามามีสวนรวมใน กองการศึกษาฯ

และประชุมผูปกครองนักเรียน ศพด. การจัดการศกึษา ของ ศพด. ตอป โครงการมีสวนรวมในการ การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อบต.เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร จัดการเรียนการสอน

๑๐ โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปน  -จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของศูนย  -นักเรียนมีสื่อการเรียนและได กองการศึกษาฯ

แหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียนรูของเด็กทั้งภายในและ อบต.เมืองเกษตร พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อและ รับพัฒนาการท่ีดี (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ภายนอกสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อุปกรณในการเรียนการสอน

๑๑ โครงการวันแมแหงชาติ  -เพ่ือใหเด็ก เยาวชนไดราํลึกถึงบุญ เด็กนักเรียนในศูนย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูเขา  -เด็ก เยาวชนไดรําลึกถึงบุญคุณ กองการศึกษาฯ

คุณของแม พัฒนาเด็กเล็ก รวมกิจกรรมมีประสบการณ ของแม และมีความกตัญญ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อบต.เมืองเกษตร และพัฒนาการท่ีดี มากขึ้น

๑๒ โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพ  -เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมีสุขภาพ เด็กนักเรียนในศูนย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนในตําบลเมืองเกษตร กองการศึกษาฯ

ชองปากเด็กนักเรียน ศพด. อบต. ฟนที่ดี พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนไดรับการดูแลและ มีสุขภาพฟนแข็งแรง (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร มีสุขภาพฟนที่แข็งแรง

โดยใชเทคโนโลยีและการใชสื่อ ICT พัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการสงเสรมิการออกกําลังกาย  -เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมีสุขภาพ เด็กนักเรียนในศูนย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนในตําบลเมืองเกษตร กองการศึกษาฯ

เพ่ือสุขภาพดวยแอรโรบิคแดนซประกอบ ที่ดี พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนไดรับการดูแลและมี มีสุขภาพแข็งแรง (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

หวงฮูลาฮูบ อบต.เมืองเกษตร สุขภาพรางกายแข็งแรง (งบ สปสช.)

๑๔ โครงการประกันคุณภาพการศกึษา  -เพ่ือใหสถานศกึษา(ศพด.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของสถาน  -เพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาให กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร มีระบบการประกันคุณภาพ อบต.เมืองเกษตร ศึกษาไดรับการรับรอง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ทั้งภายในและภายนอก คุณภาพทางการศึกษาให

อยูในระดับดีขึ้น

๑๕ โครงการอบรมใหความรูผูปกครอง -เพ่ือใหผูปกครองมีความรูความ ผูปกครองนักเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ 80 ของผูปกครอง -ผูปกครองมีความรูความเขาใจ กองการศึกษาฯ

ในการพัฒนาเด็กดานความฉลาด เขาใจในการพัฒนาเด็กดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนไดรบัความรูและสามารถ ในการพัฒนาเด็กดานความฉลาด (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ทางปญญา  และอารมณ ความฉลาดทางปญญา และอารมณ อบต.เมืองเกษตร นําไปปฏิบัติได ทางปญญาและอารมณ และนําไป

ปฏิบัติได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  -เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ 80 ของนักเรียน  -เพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาให กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา ใหเหมาะสมกับผูเรียน สถานการณ อบต.เมืองเกษตร ไดรับความรูเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

การเปลี่ยนแปลงและทองถิ่น มีพัฒนาการที่ดี

๑๗ โครงการจัดหาหนังสือพิมพประจํา  -เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูล ประชาชนในเขต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร กองการศึกษาฯ

หมูบาน/สํานักงาน ขาวสารตลอดจนความเคลื่อนไหว อบต. ทั้ง ๗ หมูบาน ประชาชนไดรับขอมูล ตลอดจนความเคล่ือนไหว

ตางๆ  ของบานเมือง ขาวสารเพ่ิมข้ึน ตางๆ  ของบานเมืองไดอยาง

ทั่วถึง

๑๘ คาเครื่องแบบนักเรียน เพ่ือใหเด็กอายุ 3 - 5  ป เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ รอยละของเด็กปฐมวัย -เด็กอายุ 3-5 ป ในศูนย กองการศึกษาฯ

เด็ก มีเครื่องแบบนักเรียน อายุ 3 - 5 ป 3-5 ป ใน ศพด. มี พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องแบบ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เครื่องแบบนักเรียน นักเรียนครบทุกคน

๑๙ คาหนังสือเรียน เพ่ือใหเด็กอายุ 3 - 5  ป เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 6,000 6,000 6,000 6,000 รอยละของเด็กปฐมวัย -เด็กอายุ 3-5 ป ในศูนย กองการศึกษาฯ

ไดมีหนังสือเรียน อายุ 3 - 5 ป 3-5 ป ใน ศพด. มี พัฒนาเด็กเล็กมีหนังสือเรียน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

หนังสือเรียน ตามพัฒนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ คาอุปกรณการเรียน เพื่อใหเด็กอายุ 3 - 5  ป เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 6,000 6,000 6,000 6,000 รอยละของเด็กปฐมวัย -เด็กอายุ 3-5 ป ในศูนย กองการศึกษาฯ

ไดมีอุปกรณการเรียน อายุ 3 - 5 ป 3-5 ป ใน ศพด. มี พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อุปกรณการเรียน การเรียน

๒๑ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 12,900 12,900 12,900 12,900 รอยละของเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ตามเปาประสงค อายุ 3 - 5 ป 3-5 ป ใน ศพด. มีคา มีศกัยภาพในการจัดกิจกรรม (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาผูเรียน

๒๒ คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพ่ือใหเด็กอายุ 2 - 5  ป เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - ๙๑,๘๐๐ ๙๑,๘๐๐ ๙๑,๘๐๐ ๙๑,๘๐๐ รอยละของเด็กปฐมวัย -เด็กอายุ 2-5 ป ในศูนย กองการศึกษาฯ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อายุ  2 - 5 ป อายุ 2-5 ป มีสื่อการเรียน พัฒนาเด็กเล็กมีส่ือการเรียน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

การศึกษา และเครื่องเลน การสอน การสอน วัสดุการศึกษา และ

พัฒนาการเด็ก เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก

ที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเสริมสรางความรูในการ เด็กและเยาวชน - 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของจํานวเด็ก การดําเนินงานสภาเด็กและ กองการศึกษาฯ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานของ ในตําบลเมืองเกษตร ไดทํากิจกรรมรวมกัน เยาวชนเปนไปอยางมี (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

สภาเดก็และเยาวชน ประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค

๒๔ โครงการหลักสูตรกิจกรรม Junior  -เพื่อฝกอบรมพัฒนาการดาน จํานวน ๑ ครั้ง - - - - - รอยละ ๘๐ ของเด็ก  -นักเรียน ศพด. ไดรับความรู กองการศึกษาฯ

scout (ลูกเสือนอย) การมีสวนรวมของเด็ก ศพด. นักเรียน มีพัฒนาการ และประสบการณและพัฒนาการ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ที่ดีข้ึน ที่ดีขึ้น

๒๕ โครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา 1.เพ่ือใหคณะกรรมการสถาน ความเขมแข็งของ - - - - - รอยละ 95 ของความ ความเขมแข็งของ กองการศึกษาฯ

ความเขมแข็งของคณะกรรมการ ศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตาม คณะกรรมการบริหารศูนย เขมแข็งคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

บริหารศูนย ระเบียบกําหนด สถานศกึษา

2.เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษา

กํากับ  ดูแล  และขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการนิเทศ  ติดตาม การจัดกระบวน  -เพื่อใหสถานศึกษามีการนิเทศ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - - รอยละ 80 ของสถานศึกษา  -เพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาให กองการศึกษาฯ

การเรียนการสอน ภายใน กํากับ  ตรวจสอบ และ อบต.เมืองเกษตร ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

นําไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อยางสม่ําเสมอ

๒๗ โครงการสงเสริมลูกรักยอดนักออม  -ฝกนิสัยที่ดีในการออมทรัพย เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 80 ของนักเรียน  -นักเรียนมีเงินเก็บออม กองการศึกษาฯ

 -ฝกการใหเด็กมีนิสยัรักการออม พัฒนาเด็กแล็ก มีเงินเก็บออมและรูจัดใชเงิน  -นักเรียนรูจักการประหยัด (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ไดเหมาะสมกับวัย อบต.เมืองเกษตร อยางพอเพียง และอดออม

 -ฝกนิสัยการกินอยูอยางพอเพียง

ไมฟุมเฟอย

๒๘ โครงการสุขนิสัยดี จิตสดใส รางกาย เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 80 ของนักเรียน ผูเรยีนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กองการศึกษาฯ

แข็งแรง เก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกาย และ พัฒนาเด็กแล็ก มีสุขนิสัย และสุขภาพจิตดี และมีความสุขในการดํารงชีวิต (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

สุขภาพจิตของตนเอง อบต.เมืองเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการกิจกรรมหนูนอยนักสํารวจ ฝกทักษะ การศึกษา การสํารวจ เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 90 ของนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถเรียนรูดวย กองการศึกษาฯ

ศึกษาความรูจากแหลงเรียนรู พัฒนาเด็กแล็ก มีความรูและรูจักสังเกตุ การสังเกตุ สํารวจสิ่งตางๆ ที่ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ภายในและภายนอกหองเรียน อบต.เมืองเกษตร สิ่งแวดลอมรอบๆ ตนเองอยูรอบ ๆ ตัวไดดียิ่งข้ึน

30 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปน เพ่ือใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิม และ เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 80 ของนักเรียน เด็กนักเรียนมีความรู ความสามารถ กองการศึกษาฯ

อัจฉริยภาพของผูเรียน สรางผลงานดวยความภาคภูมิใจตาม พัฒนาเด็กแล็ก มีการพัฒนาดานความคิด ความถนัด อยางเต็มศักยภาพ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ความสามารถ ความถนัด เต็ม อบต.เมืองเกษตร ริเริ่มสรางสรรค

ศักยภาพ และเรียนอยางมีความสุข

๓๑ โครงการหนูทําได เพ่ือใหเด็กเกิดความตระหนักถึงเด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ 90 ของนักเรียน เด็กสามารถชวยเหลือตนเองได กองการศึกษาฯ

ความสําคัญของการชวยเหลือพัฒนาเด็กแล็ก สามารถชวยเหลือตนเองได อยางเหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัย (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ตนเอง อบต.เมืองเกษตร ที่ดีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และ

มีสุขภาพจิตดี

32 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาครู พัฒนาครูใหเปนครูสูมืออาชีพ ครูและผูดูแลเด็ก - - - - - ครูมืออาชีพ ครูศนูยฯ เปนครูมืออาชีพ กองการศึกษาฯ

สูมืออาชีพ จํานวน  3  คน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาจิต พิชิตงาน 1.เพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณธรรม ครูและผูดูแลเด็ก - - - - - ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณ กองการศกึษาฯ

จริยธรรม  และปฏิบัติตนเปน จํานวน  3  คน มีวุฒิ วิชาชีพ  มีความมุงมั่นอุทิศตน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

แบบอยางท่ีดี ในการสอน  และพัฒนาผูเรียน

2.เพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณวฒุิ มี

ความรูความสามารถตรงกับความ

รับผิดชอบ

3.เพ่ือพัฒนาใหครูมีมนุษนสัมพันธ

ที่ดีแกผูเรียน  ผูปกครองและชุมชน

๓๔ โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาการวิจัย 1.เพ่ือครูและผูดูแลเด็กมีผลงานวิจัย 2  เรื่อง/ปการศึกษา - - - - - งานวิจัยชั้นเรียน ผลงานวิจัยชั้นเรียนที่เกิดจาก กองการศึกษาฯ

ชั้นเรียน ชั้นเรียนที่เกิดจากสภาพปญหาในชั้น สภาพปญหาในชั้น  และแกปญหา (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

2.เพ่ือแกปญหาและพัฒนาเด็กได เด็กได

ตรงจุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เด็กนักเรียนในศูนย - - - - - รอยละ ๘๐ ของเด็ก  -นักเรียน ศพด. ไดรับความรู กองการศึกษาฯ

ศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและการจัด ดวยการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม พัฒนาเด็กแล็ก นักเรียน มีพัฒนาการ และประสบการณและพัฒนาการ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ประสบการณดวยโครงงานอยางงาย ดวยโครงงานอยางงายตามหลัก อบต.เมืองเกษตร ที่ดีข้ึน ที่ดีขึ้น

ศาสตรพระราชา

๓๖ โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาหาร  -เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนให ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของเด็ก  -นักเรียนท่ีขาดแคลนอาหาร กองการศึกษาฯ

กลางวนั แกนักเรียนท่ีขาดแคลนหรือ นักเรยีนไดรับประทาน นักเรียนที่ขาดแคลน กลางวนัไดรับประทานอาหาร

ทุพโภชนาการ ไดรบัประทาน อาหารกลางวัน อาหารกลางวันไดรับการ กลางวนัตลอดปและมีสุขภาพ

อาหารอยางท่ัวถึง โรงเรียนทั้ง 3 แหง ชวยเหลือ รางกายแข็งแรงไดรับสารอาหาร

-โรงเรียนบานหนองไผ ครบ 5 หมู

-โรงเรียนบานคูเมือง

-โรงเรียนบานบุตะโก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  -เพ่ือใหนักเรียนในเขต อบต. สนับสนุนใหนัก ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของเด็ก  -นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น กองการศึกษาฯ

ไดรบัประทานอาหารเสริมนม เรียนไดรับประทาน นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

และมีรางกายแข็งแรง อาหารเสริม(นม) ที่ดีข้ึน

โรงเรียนทั้ง 3 แหง

-โรงเรียนบานหนองไผ

-โรงเรียนบานคูเมือง

-โรงเรียนบานบุตะโก

รวม     37        โครงการ - - ๒,๑๒๒,๐๐๐ ๒,๒๕๒,๗๐๐ ๒,๓๐๗,๗๐๐ ๒,๓๐๗,๗๐๐ ๒,๓๐๗,๗๐๐ - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมกิจกรรม/วันสําคัญ  -เพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนา ประชาชนท้ัง ๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -พุทธศาสนาอันเปนศาสนา กองการศึกษาฯ

ทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา อันเปนศาสนาประจําชาติให หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ประจําชาติดํารงอยูคูบานคูเมือง

วันวิสาฆบูชา และวันพระ คงอยูคูบานคูเมืองของไทยสืบไป กิจกรรม ตลอดไป

๒ โครงการสงเสริมการเขารวมรําโทนใน  -เพื่อสงเสรมิและสบันสนุนให ประชาชนท้ัง ๗ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนตระหนักถึงคณุคาและ กองการศึกษาฯ

งานบวงสรวงทานทาวสุรนารี ประชาชนไดตระหนักถึงขนบ หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ความสําคัญของประเพณีและ

ธรรมเนียมประเพณี กิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน

๓ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน ประชาชนท้ัง ๗ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูเขารับ  -เด็ก เยาวชน และประชาชน สํานักปลัด

เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป และประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม หมูบาน การอบรมมีความรูและ ทั่วไปเขาใจหลักธรรมของ

จริยธรรมเขาใจหลักธรรมของ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง พระพุทธศาสนาและนําเอาหลัก

พระพุทธศาสนาและนอมนําเอาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน แนวทางในการดาํเนินชีวิต

แนวทางในการดําเนินชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  -เพื่อสงเสริมและอนุรกัษประเพณี และ ประชาชนท้ัง ๗ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนตระหนักถึงคณุคา กองการศึกษาฯ

และวันผูสูงอายุ วฒันธรรมอันดีงานใหอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป หมูบาน ประชาชนที่เขารวม และความสําคัญของประเพณี

-เพื่อรณรงคใหสังคมตระหนักถึงคณุคา กิจกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ของผูสูงอายุ ทองถิ่น

-เพื่อสงเสริมใหทุกคนแสดงกตัญกูตเวที 

และมีกิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ

๕ โครงการรณรงคลดละเลกิอบายมุข  -เพ่ือรณรงคใหประชาชน ประชาชนทั้ง ๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวนสาธารณสุขฯ

ลดละเลิก อบายมุข หมูบาน ประชาชนที่เขารวม  -ชุมชนเขมแข็ง

 -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรมมีคุณภาพชีวิต

 -สรางความเขมแข็งในชุมชน ที่ดีข้ึน

๖ โครงการสงเสรมิงานรัฐพิธี  ราชพิธี -เพ่ือดําเนินการในการจัดงาน จัดกิจกรรมในวันสําคัญ - ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม งานรัฐพิธี ราชพิธี กิจกรรมตางๆ สํานักปลัด

และพิธีทางศาสนา กิจกรรมในวันสําคัญและงาน และงานรัฐพิธ ี  ราชพิธตีาง ๆ กิจกรรม มีการสืบสานตอไป กองการศึกษาฯ

รัฐพิธี  ราชพิธีตางๆ ประชาชนตําบล

เมืองเกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการกอสรางหลังคาครอบพระพุทธรปู เพ่ือใหมีหลังคากันแดดกันฝน จํานวน  1  หลัง - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ หลังคาครอบพระพุทธรูป มีหลังคากันแดดกันฝน กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร ใหพระพุทธรูป ใหพระพุทธรูป (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

กองชาง

๘ โครงการกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับ  -เพ่ือใหเด็กไดตระหนักถึงความ นักเรียนศูนยพัฒนา - - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -นักเรียนไดทราบถึงความสําคัญ กองการศึกษาฯ

ปใหม สําคัญของวนัขึ้นปใหม เด็กเล็ก นักเรียนที่เขารวม ของเทศกาล และงานวันอื่น ๆ ที่สําคัญ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

๙ โครงการจัดหาและพัฒนาภูมิปญญา1.จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูภูมิปญญา - - - - - รอยละ 90 ของภูมิปญญา มีภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนา กองการศึกษาฯ

ทองถิ่น 2.นําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนา ทองถิ่น ทองถิ่นไดรับการสืบสาน กิจกรรมการเรียนการสอน (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

กิจกรรมการเรียนการสอน

๑๐ โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม -พัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนคนดีมี นักเรียนศูนยพัฒนา - - - - - รอยละ ๘๐ ของผูเขารับ  -เด็กนักเรียนเชื่อฟงคาํสั่งสอน กองการศึกษาฯ

เด็กปฐมวัย คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบ เด็กเล็ก การอบรมมีความรูและ ของพอแม  ครูอาจารย มีวินัย (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

มีความซื่อสัตยสุจริต  อดอม ชวยเหลือ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย

แบงปนและเชื่อฟงคําสั่งสอนของ ชวยเหลือผูอื่น

พอแม ครู อาจารย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการถวายเทียนพรรษาวัดในตําบล  -เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน ประชาชนท้ัง ๗ - - - - - รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม กองการศึกษาฯ

และสงเสริมการจัดงานแหเทียนพรรษา กิจกรรมทางดานศาสนา หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ทางดานศาสนา (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

นักเรียนศูนยพัฒนา กิจกรรม

เด็กเล็ก

๑๒ โครงการจัดงานรัฐพิธี "เฉลิมพระเกียรต ิ-เพ่ือใหประชาชนไดแสดงพลัง อุดหนุนอําเภอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ประชาชนมีความรักชาติและ สํานักปลัด

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ ถึงความรักชาติและความจงรัก ขามสะแกแสง ประชาชนที่เขารวม จงรักภักดีตอสถาบัน

บดินทรเทพยวรางกูร" ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย กิจกรรม พระมหากษัตริย

รวม     12        โครงการ - - 160,000 163,000 170,000 170,000 170,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการผลิตส่ือเอกสารวารสารแผนพับ  -เพ่ือใหประชาชนไดรบัทราบ สื่อประชาสัมพันธ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร สํานักปลัด

สิ่งพิมพเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารตางๆ ของ อบต. ประเภทตางๆ ประชาชนไดรับขอมูล ของ อบต.เพ่ิมมากขึ้น

ขอมูล อบต. อยางครอบคลุม และทั่วถึงกัน ขาวสารเพ่ิมข้ึน

๒ โครงการปรับปรุง/จัดทําและดูแลเวป็ไซต  -เพ่ือใหประชาชนไดรบัทราบ สื่อประชาสัมพันธ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร สํานักปลัด

อบต.เมืองเกษตร ขอมูลขาวสารตางๆของ อบต. ประเภทตางๆ ประชาชนไดรับขอมูล อบต.เพ่ิมมากขึ้น

อยางครอบคลุม และทั่วถึงกัน ขาวสารเพ่ิมข้ึน

๓ โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน  -เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน ประชาชนทั้ง 7 หมูบาน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

และสมาชิกสภาทองถิ่น การเลือกตั้ง ประชาชนที่มาใชสิทธิ เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

๔ โครงการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการ เพื่อรณรงคใหความรูเก่ียวกับการเลือกตั้ง ประชาชนทั้ง 7 หมูบาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ -ประชาชนมีความรูและเขาใจ สํานักปลัด

เลือกตั้ง และการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง ประชาชนที่มาใชสิทธิ ในการเลือกตั้งและมีสวนรวม

ของประชาชน เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการประเมินทัศนคติและความคิดเห็น 1.เพ่ือสํารวจความรูสึกนึกคิดของ ไดรับขอมูลจากการรับทราบ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน 1.สามารถนําขอมูลจากการประเมิน สํานักปลัด

ของประชาชนตอการดําเนินงานตาม ประชาชนท่ีมีตอการดาํเนินงาน ความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนในตําบลท่ีเขารวม ทัศนคติของประชาชนมาปรับปรุงวิธีการ

ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ อบต. ที่เปนประโยชนในการดําเนินการ พัฒนาทองถ่ิน ดําเนินงานของ อบต.

2.เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน พัฒนาในอนาคต 2.สามารถจัดทําฐานขอมูลชุมชนท่ีจะนํา

ของ อบต.มืองเกษตรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน

๖ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน -เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีเปนไปดวยความ ประชาชนตําบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ 95 ของการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีไดครอบคลุมและใหเวลา กองคลัง

ทรัพยสิน รวดเร็วและถูกตองมีประสิทธิภาพ เมืองเกษตร ภาษีไดเพ่ิมขึ้น ผูชําระภาษีเพ่ิมขึ้น

มากขึ้น

๗ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ  -เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจ  -บุคลากรในสังกัด ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของพนักงาน  -พนักงานมีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ ในระเบียบที่เก่ียวของมากยิ่งขึ้น อบต.เมืองเกษตร ที่ไดเขารับการอบรมมี ในระเบียบตางๆเพ่ิมมากขึ้น

บุคลากรดานตางๆ และปฏิบัติไดอยางถูกตองในการ ความรูและสามารถนําไป และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ทํางาน ปฏิบัติได ลดปญหาของความผิดพลาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  -เพื่อใหผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต.  -ผูบริหารทองถ่ิน/ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของพนักงาน  -คณะผูบริหาร/ส.อบต. สํานักปลัด

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานมีความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ สอบต./จนท. ที่ไดเขารับการอบรมมี พนักงาน เจาหนาที่ ฯลฯ เขาใจ

และประโยชนสุขของประชาชน ในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน ทองถิ่น/หน.สวน ความรูและสามารถนําไป กฎหมายและระเบียบมากขึ้น 

-เพ่ือใหนําความรูท่ีไดจากการอบรม ราชการที่เกี่ยวของ ปฏิบัติได มีวิสัยทัศนและมุมมองในการ

มาประยุกตใชในองคกรเพื่อพัฒนาให ปฏิบัติงานใหองคกรมีศักยภาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๙ โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต  -เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร สํานักงาน อบต. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ -การประสานงานรวดเร็วยิ่งข้ึน สํานักปลัด

 ภายในสํานักงาน อบต.เมืองเกษตร ประสานงานในกับหนวยงาน เมืองเกษตร ประชาชนไดรับขอมูล -การบันทึกขอมูลผานระบบ

อื่นๆ ใหสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่ม ขาวสารเพ่ิมข้ึน อินเตอรเน็ตมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการทํางาน มากขึ้น

-เพ่ือใชในการบันทึกขอมูลตางๆ

ผานระบบอินเตอรเน็ต ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อบริการ  -เพื่อใหประชาชนไดรับความรู ประชาชน ๗ หมูบาน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับความสะดวก สาํนักปลัด

ประชาชน และสะดวกสบายดานการขอมูล ประชาชนไดรับขอมูล สบายดานการส่ือสาร

ขาวสารผานเทคโนโลยี ขาวสารเพ่ิมข้ึน

สารสนเทศ

๑๑ โครงการวางระบบโทรศัพทภายใน  -เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร ภายในสํานักงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -การประสานงานรวดเร็วยิ่งข้ึน สํานักปลัด

สํานักงาน อบต. ประสานงานในสํานักงานให อบต.เมืองเกษตร ประชาชนไดรับขอมูล

สะดวกยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ขาวสารเพ่ิมข้ึน

ภาพการทํางาน

๑๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยรวมขาว  -เพ่ือใหพนักงานไดใชหอง  -ใหการสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีหองขอมูลขาวสารประจํา สํานักปลัด

การจัดซื้อจัดจางองคกรปกครองสวน ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูมาใชบริการ อําเภอ

ทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอในการจัดซื้อจัดงาน ในเขตอําเภอขามสะแกแสง

๑๓ โครงการรณรงคการจัดเก็บภาษี -เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีเปนไปดวยความ ประชาชนตําบล - - - - - รอยละ 100 ของการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีไดทั่วถึงและใหเวลา กองคลัง

รวดเร็วและถูกตองมีประสิทธิภาพ เมืองเกษตร ภาษี ผูชําระภาษีเพ่ิมขึ้น

มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที/่ให -เพื่อเปนการใหบริการประชาชน ประชาชนตําบล - - - - - รอยละ 100 ของการ 1.ประชาชนผูใชบริการไดรับความสะดวก กองคลัง

บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในเชิงรุก  และอํานวยความสะดวก เมืองเกษตร จัดเก็บภาษี และพึงพอใจที่สุด

ใหแกประชาชน 2.ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี  

ตอ  อบต.

3.ลดการคางชําระภาษี

15 พัฒนาประสิทธภิาพการใหบริการประชาชน ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ๑.จัดซื้อและปรับปรุงพัฒนา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,001 รอยละ ๘๐ ของผูมารับ -ประชาชนมีความพึงพอใจใน ทุกสวนราชการ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรทํางานของ อบต.เมืองเกษตร เครื่องมือ เครื่องใชใหมี บริการมีความพึงพอใจ การไดรับบริการจากองคการ

๒.เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดีตอ บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

ในการรับบริการขององคการบรหิาร ๒.กอสราง ปรบัปรุง องคกร

สวนตําบลเมืองเกษตร อาคารสถานที่

3.จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ

สํานักงาน และวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ

4.คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

ในการใหบริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับ -เพ่ือใหประชาชนมีความรู ประชาชนทั้ง 7 หมูบาน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ -ประชาชนมีความรูและเขาใจ สํานักปลัด

กฎหมายสําหรับประชาชน ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ผูเขารับการอบรมมีความรู เกี่ยวกับกฎหมายประชาชน

สําหรับประชาชน  และสามารถนําไปปฏบิัติ และสามารถนําความรูไปใช

-เพ่ือใหประชาชนนําความรู ได ในชีวิตประจําวันได

เกี่ยวกับกฎหมายประชาชน

ไปใชในชีวิตประจําวัน

รวม     16        โครงการ - - 4,220,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000 - - -

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดหารถบรรทุกน้ําดับเพลิง -เพ่ือใหมีรถบรรทุกน้ําสําหรับใช จํานวน ๑ คัน ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองชาง

แบบเอนกประสงคขนาดความจุ ในการปฏิบัติงาน ขนาดความจุไมนอยกวา บริการมีความพึงพอใจ ยิ่งขึ้น

ไมนอยกวา  6,000  ลิตร  -เพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัย 6,000 ลิตร ตัวรถชนิด 6 ลอ และมีทัศนคติที่ดีตอ

ไดอยางทันทวงที เคร่ืองยนตดีเซล  มีกําลังแรงมา องคกร

สูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา

ตอนทายหลังเกงติดตั้งตูบรรทุกนํ้า

ฯลฯ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามมาตรฐานครุภัณฑ

๒ โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด-เพ่ือปองกันและเฝาระวัง ติดตั้งกลองโทรทัศน ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ประชาชน -ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

(CCTV) บริเวณจุดเสี่ยง  ภายใน ภัยตางๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น วงวรปด (CCTV)  ไดรับความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กองชาง

ตําบลเมืองเกษตร ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองเกษตร บริเวณจุดเสี่ยง 

ภายในตําบล

เมืองเกษตร

รวม     2        โครงการ - - 2,400,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.3  แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  -เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กมีการแลก  -ครูผูดูแลเด็กใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของครูผูดู  -ครูผูดูแลเดก็มีความรูความ กองการศึกษาฯ

เครือขายครูผูดูแลเดก็ศูนยพัฒนา เปลี่ยนเรียนรู เพื่อรวมกันพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลเด็กที่ไดเขารับการ เขาใจในระเบียบตางๆเพ่ิมมากขึ้น

เด็กเล็กอําเภอขามสะแกแสง เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา อบต.เมืองเกษตร อบรมมีความรูและ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

เด็กเล็กใหเต็มตามศกัยภาพ สามารถนําไปปฏิบัติได และพัฒนาเด็กใหเต็มตาม

ศักยภาพ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา  -เพื่อใหบุคลกรทางการศึกษา  -บุคลากรทางการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของบุคลากร  -บุคลากรทางการศีกษามีความรู กองการศึกษาฯ

มีความเขาใจในระเบียบที่เก่ียวของ ในสังกัด อบต.  ทางการศึกษาท่ีไดเขารับ ความเขาใจในระเบียบตางๆเพ่ิมมากข้ึน

มากยิ่งขึ้นและปฏิบัติไดอยาง เมืองเกษตร การอบรมมีความรูและ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ถูกตองในการทํางาน สามารถนําไปปฏิบัติได ลดปญหาของความผิดพลาด

-เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา

สามารถจัดการเรียนรูไดตาม

มาตรฐาน

รวม     2        โครงการ - - 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - - -

ที่

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคาร  -เพ่ือรองรับประชาชนไดมาก  -ตอเติมขยาย ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -สามารถรองรับประชาชนที่ กองชาง

เอนกประสงคในสํานักงาน อบต. ยิ่งขึ้นในการจัดประชุมหรือ อาคารเอนกประสงค บริการมีความพึงพอใจ เขามาติดตองานใน อบต.และ

เมืองเกษตร พบปะประชาชน ใหใหญขึ้น และมีทัศนคติที่ดีตอ ใชในการจัดกิจกรรมไดมากขึ้น

องคกร

๒ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร  -เพื่อซอมแซมอาคารสํานักงาน  -อาคารสํานักงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -ความสะดวกสบายภายใน กองชาง

สํานักงาน อบต.เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร เนื่องจากการ อบต.เมืองเกษตร มี บริการมีความพึงพอใจ สํานักงานและปรับเปลี่ยนให

ชํารุด และรองรับประชาชนผูมา ความคงทน และมี และมีทัศนคติที่ดีตอ สํานักงานนาอยูยิ่งข้ึน และสามารถ

ติดตอราชการ มาตรฐาน องคกร รองรับประชาชนผูมาติดตอราชการ

๓ โครงการปรับปรุงหองน้ํา อบต.  -เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอ จํานวน ๑ แหง ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -ประชาชนมีความพึงพอใจใน กองชาง

เมืองเกษตร ใจในการรับบริการขององคการ บริการมีความพึงพอใจ การไดรับบริการจากองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร และมีทัศนคติที่ดีตอ บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

องคกร

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการซอมแซมประตูทางเขา - ออก  -เพ่ือซอมแซมประตูทางเขา จํานวน ๒ ชอง ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -มีประตูทางเขา-ออกและ กองชาง

อบต.เมืองเกษตร สํานักงานอบต.เมืองเกษตร บริการมีความพึงพอใจ ปองกันทรัพยสินของทางราชการ

เนื่องจากการชํารุด และปองกัน และมีทัศนคติที่ดีตอ

ทรัพยสินของทางราชการ องคกร

๕ โครงการติดตั้งผามานหนาตางภายใน  -เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ติดตั้งผามานหนาตางภายใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ อาคารที่ทําการ อบต.มีความ ทุกสวนราชการ

อาคารที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร และสวยงาม อาคารที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร บริการมีความพึงพอใจ เปนระเบียบเรียบรอยและ

และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร สวยงาม 

๖ โครงการติดตั้งผามานหนาตาง - ประตู  -เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ติดต้ังผามานหนาตาง ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ อาคารที่ทําการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ภายในอาคารท่ีทําการศนูยพัฒนา และสวยงาม ประตู ภายในอาคาร บริการมีความพึงพอใจ มีความเปนระเบียบเรียบรอยและ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร ที่ทําการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร สวยงาม 

อบต.เมืองเกษตร

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการกอสรางโรงอาหาร เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1  แหง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ มีท่ีสําหรับประกอบอาหาร กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร มีที่สําหรับประกอบอาหารและ บริการมีความพึงพอใจ และมีสถานที่รับประทานอาหาร (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เด็กเล็กมีสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกตอง และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร ไดมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๘ โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค  -เพ่ือรองรับประชาชน ผูปกครอง จํานวน 1  แหง ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -สามารถรองรับประชาชนที่ กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ในการประชุมและจัดกิจกรรม บริการมีความพึงพอใจ เขามาติดตองานใน ศูนยฯ และ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร ใชในการจัดกิจกรรมไดมากขึ้น

๙ โครงการกอสรางหองน้ํา อางลางหนา  -เพ่ือใหเด็กมีหองนํ้าใชอยาง หองน้ําจํานวน ๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กมีหองน้ําใชอยางเพียงพอ กองการศึกษาฯ

แปรงฟนเพ่ิมเติม พอเพียง และถูกสุขลักษณะ หอง และอางลาง นักเรียนไดรับการดูแลมี และถูกสุขลักษณะ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

หนา สุขภาพที่ดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการติดตั้งมุงลวดพรอมเหล็กดัด  -เพ่ือปองกันทรัพยสินของ ติดตั้งมุงลวดพรอม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ -ปองกันทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ภายในอาคารท่ีทําการศนูยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ สูญหาย เหล็กดัด ภายในอาคาร บริการมีความพึงพอใจ -ปองกันโรคไขเลือดออก (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

เด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร  -เพ่ือปองกันยุงลายและปองกันโรค ที่ทําการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร

ไขเลือดออกใหกับเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร

๑๑ โครงการรื้ออาคารหลังเกา  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 1  แหง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ มีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตรใหนาอยู สวยงาม บริการมีความพึงพอใจ นามอง เปนระเบียบเรียบรอย (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร

๑๒ โครงการกอสรางโรงจอดรถ ศูนยพัฒนา  -เพื่อใหมีโรงจอดรถยนต และ จํานวน ๑ แหง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -สามารถรองรับรถยนตท่ีเขา กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสิน บริการมีความพึงพอใจ มาติดตองานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร

๑๓ โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ  -เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ปาย ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของประชาชน ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร กองการศึกษาฯ

หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และขูอมูลขาวสาร ไดรับรูขอมูลขาวสาร ของทางราชการมากยิ่งขึ้น (ศพด.อบต.เมืองเกษตร)

อื่นๆ ของทางราชการ

โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการซอมแซมชุดลูกขายกระจายเสียง  -เพ่ือใหประชาชนไดรบัทราบ ประชาชนในเขต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง

ไรสาย ขอมูลบขาวสารตางๆของ อบต. อบต. ทั้ง ๗ หมู ประชาชนไดรับขอมูล ตลอดจนความเคล่ือนไหว

อยางครอบคลุม และทั่วถึงกัน บาน ขาวสารเพ่ิมข้ึน ตางๆของบานเมืองไดอยางทั่วถึง

๑๕ โครงการกอสรางขอบคันหินถนน  -เพ่ือสรางแนวขอบถนน กั้น ระยะทาง ๔๐๐ ม. 250,000 250,000 ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีความพึงพอใจใน กองชาง

คอนกรีตภายใน อบต.เมืองเกษตร ทางเทา ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การไดรับบริการจากองคการ

คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

ประชาชนท่ีมาติดตอราชการมี

ความสะดวกสบายและปรับ

เปลี่ยนใหสํานักงานนาอยูยิ่งขึ้น

๑๖ โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วศูนยพัฒนา  -เพื่อปองกันทรัพยสินของทาง ดานขางทั้ง 2 ขาง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -ปองกันทรัพยสินของทาง กองชาง

เด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร ทางราชการ และดานหลัง บริการมีความพึงพอใจ ราชการไมใหเกิดการสูญหาย

และมีทัศนคติที่ดีตอ

องคกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart  City , Mice City  และดานอื่น ๆ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการติดตั้งชุดลูกขายกระจายเสียง  -เพ่ือใหประชาชนไดรบัทราบ จํานวน 5 ชุด - - ๓๖๙,๖๐๐ ๓๖๙,๖๐๐ ๓๖๙,๖๐๐ รอยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง

ไรสาย ขอมูลบขาวสารตางๆของ อบต. ม.1, ม.7, ม.3 , ประชาชนไดรับขอมูล ตลอดจนความเคล่ือนไหว

อยางครอบคลุม และทั่วถึงกัน ม.6 ขาวสารเพ่ิมข้ึน ตางๆของบานเมืองไดอยางทั่วถึง

๑๘ โครงการปรับปรุงอาคาร  อปพร.  -เพ่ือปรับปรุงอาคาร อปพร. จํานวน 1  หลัง - - 350,000 350,000 350,000 รอยละ ๘๐ ของผูมารับ  -อาคารมีความเข็งแรง กองชาง

อบต.เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร เนื่องจากการ บริการมีความพึงพอใจ และสามารถรองรับประชาชน

ชํารุด และรองรับประชาชนผูมา และมีทัศนคติที่ดีตอ ผูมาติดตอราชการ

ติดตอราชการ องคกร

รวม     18       โครงการ - - 4,112,000 4,112,000 4,831,600 4,831,600 4,831,600 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

7.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการ อบต.เมืองเกษตรเคลื่อนที่  -เพ่ือใหประชาชนในเขต อบต. ประชาชนท้ัง ๗ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนภายใน อบต.ให สํานักปลัด

แบบบูรณาการ ไดมีสวนรวมในการแสดงความ หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ความสนใจในการติดตาม

คิดเห็นตางๆในการดําเนินงาน กิจกรรม ขาวคราวความเคลื่อนไหวและ

ของ อบต. การดําเนินงานตางๆ

๒ โครงการประชาคมและประชุมเชิง ๑.เพื่อแสดงความแสดงความสัมพันธ  -แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ๖๐ ของ ๑.อบตเมืองเกษตร มีแผนพัฒนา สํานักปลัด

ปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการจัดทําแผนเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวาง จํานวน ๕๐ เลม ประชากรในตําบลที่เขา เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการแกไข

ชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตรและการจัดทํางบ  -แผนดําเนินการ รวมพัฒนาทองถิ่น ปญหาและตอบสนองความตอง

ประมาณ ๕๐ เลม การของประชาชน

2.เพื่อจัดเตรยีมโครงการพัฒนาตางๆ ๒.อบต.เมืองเกษตรใชงบประมาณ

ใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในงบประมาณ พัฒนาเมืองอยางเปนระบบและมี

ประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ ประสิทธิภาพ

รวม     2        โครงการ - - 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว  

8.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัด  -เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวและ ประชาชนท้ัง ๗ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษาฯ

งานพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง การสงเสริมการจําหนายสินคา หมูบาน ประชาชนที่เขารวม ประชาสัมพันธการทองเท่ียว

ในทองถิ่น กิจกรรม และสงเสริมการจําหนายสินคา

ของทองถิ่น

๒ โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ  -เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวและ อุดหนุนอําเภอ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษาฯ

ในการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ การสงเสริมการจําหนายสินคา ขามสะแกแสง ประชาชนที่เขารวม ประชาสัมพันธการทองเท่ียว

ขามสะแกแสง ในทองถ่ิน กิจกรรม และสงเสริมการจําหนาย

สินคาของทองถิ่น

รวม     2        โครงการ - - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังหนองเสม็ดเชื่อมตอทางไปประคํา ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองไผ  หมูที่  1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

2 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังหลังบานวลัิยถึงเขตติดตอบานงิ้ว ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ต.โนนเมือง  บานหนองไผ  หมูที่  1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

3 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังบานหนองไผถึงเขตติดตอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x4x0.15 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองขาม ต.หนองบัว  และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกประปาบานหนองไผ ถึงเขต ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x๔x๐.๑๕ เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ติดตอบานหนองขาม ต.หนองบัว และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยบานนายวลัิย เคร่ืองกลาง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,5๐๐x๔x๐.๑๐ เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงเขตติดตอ บานหนองขาม ต.หนองบัว และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกหนองเสม็ดถึงเขตติดตอบาน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 2,000x๔x๐.๑5 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หนองขาม  ต.หนองบัว  อ.คง  และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

แอสฟสติคคอนกรีตเขตติดตอบานคูเมือง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงบานหนองไผบาน  บานหนองไผ หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,000x6x๐.04 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

จากบานนายวิลัย  เครื่องกลาง - และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานนายชินวัตร  บานหนองไผ  หมูที่ 1

๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากบานหนองไผถึงเขต ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,๘๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ติดตอบานเมืองทอง ม.6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 588,000 588,000 588,000 588,000 588,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากหนองเสม็ดเชื่อม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,4๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เขตติดตอทางไปประคํา และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

11 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรหินคลุก  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 790,000 790,000 790,000 790,000 790,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

บานนายสุชาต-ิเขตติดตอตําบลโนนเมือง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,1๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

(คุมตลุงดินแดง) บานหนองไผ  หมูที่ 1 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ๖,๒๕๙,๐๐๐ ๖,๒๕๙,๐๐๐ ๖,๒๕๙,๐๐๐ ๖,๒๕๙,๐๐๐ ๖,๒๕๙,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตจากบานคูเมือง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ยาว 3,800 ม. หรือพื้นที่ ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงเขตติดตอบานงิ้ว และปลอดภัย รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ต.โนนเมือง บานคูเมือง  หมูที่ 2 19,000 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ทั้งสองฝงคลอง - ทาขาม 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังเสริมลูกรังคลองตาปานตอนบน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย 3,600x4x๐.๑๕ ม. คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานคเูมือง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 4,000x5x0.15 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงเขตติดตอบานงิ้ว ตําบลโนนเมือง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานคเูมือง  หมูท่ี 2

๑๕ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติก  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากตนซอย - สุดซอย ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีต  ซอยเมืองเกา บานคูเมือง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ระยะทาง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หมูท่ี 2 และปลอดภัย ๓๕๐x๓ เมตร คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากบานตะโกถึงเขตติดตอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๓,๐๐๐x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  บานตะโก  หมูท่ี 3 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบาน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,๐๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นางชม - สํานักสงฆโกรกหอย  และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี 4

๑๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนตําหนัก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,๗๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงเชื่อมเขตติดตอตําบลโนนเมือง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี 4

๑๙ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกจากหลังฝายทิศเหนือ   ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 2,4๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร- เขตติดตอบาน และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

เมืองทอง  บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ 4.จากซอยยายขอ - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางขอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ซอยยายหลง ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5 และปลอดภัย ระยะทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๗๐๐x๔x๐.๑๕ ม.

๒๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ลูกรังหลังฝายทางทิศใต -  เขตติดตอตําบล ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,600x4x0.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ขามสะแกแสง  บานโนนเกษตร  หมูที่  5 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกฝงคลองจากสามแยก -   ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,5๐๐x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สุดเขตรับผิดชอบตําบล และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

เมืองเกษตรไปทางทิศใต

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาเต็งหนา -   ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๑,๕๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานนายโอ  บานเมืองทอง หมูท่ี 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

๒๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกซอยปาเต็งหนาถึงเชื่อมเขตติดตอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 3,9๐๐x๕x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

หนองหัวฟาน   บานเมืองทอง หมูท่ี  6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 928,000 928,000 928,000 928,000 928,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรตีเสริมเหล็กจากโนนวดัถึงเชื่อม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 400x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เขตติดตอตําบลหนองหัวฟาน และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่ 6

๒๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกถนนฝงคลองจากเมืองทองรีสอรท - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๒,๐๐๐x4 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

นานางศรีไพร  บานเมืองทอง  หมูที่ 6 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกบานหนองโบสถ - ปารวก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 2,800x4x0.15  เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

28 ปรับปรุงผิวจราจรเดมิเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 2,432,000 2,432,000 2,432,000 2,432,000 2,432,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

แอสฟลตกิคอนกรีต ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,600x5x0.04 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ภายในบานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๙ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทาง กองชาง

หินคลุกบานหนองโบสถ - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 3,0๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

เช่ือมปาลวก  บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

30 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกปูเหลือ- ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,500x5x0.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ทางทิศตะวันตกซอยปาลวก และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองโบสถ - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 55๐x5x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เชื่อมเขตติดตอบานสระกรวด และปลอดภัย พรอมไหลทางลูกรัง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ตําบลโนนเมือง  บานหนองโบสถ หมูที่  7

๓๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

หินคลุกบานหนองโบสถ  - เชื่อมเขตติดตอ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก ๘8๐x๔x๐.๑๕ เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานสระกรวด (ม.๒) ตําบลโนนเมือง และปลอดภัย ลาดเอียง 1:1:5 คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองโบสถ  หมูที่ 7 ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา

 558 ลบ.ม.

33 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจร  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - 1,375,000 1,375,000 1,375,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพ้ืนที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองโบสถ - ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 400x๕x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ปาลวก  บานหนองโบสถ  หมูท่ี 7 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกขึ้น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔ โครงการกอสรางประปาบาดาล  -เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อ ประปาบาดาลขนาดใหญ 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ กองชาง

ขนาดใหญ  บานคูเมือง  หมูที่  2 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป จํานวน  1  แหง ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดท้ังป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๓๕ กอสรางประปาผิวดินขนาดกลาง  -เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อ ประปาผิวดินขนาดกลาง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ กองชาง

บานเมืองทอง หมูท่ี  6 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป จํานวน  1  แหง ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดท้ังป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

๓๖ กอสรางประปาผิวดินขนาดกลาง  -เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อ ประปาผิวดินขนาดกลาง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ กองชาง

บานหนองโบสถ หมูท่ี  7 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป จํานวน  1  แหง ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดท้ังป

สะอาด สําหรับอุปโภค

บริโภคตลอดทั้งป

รวม     36        โครงการ - - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขุดลอกสระน้ําศาลตาปู  -เพื่อใหมีเหมืองน้ําสาธารณะ จํานวน ๔  ไร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

บานหนองไผ  หมูที่ 1 สามารถใชในการเกษตรไดอยาง ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

ทั่วถึง รับการดูแล

2 โครงการขุดลอกสระวัดบานหนองไผ  -เพื่อใหมีเหมืองน้ําสาธารณะ จํานวน 10 ไร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี 1 สามารถใชในการเกษตรไดอยาง ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

ทั่วถึง รับการดูแล

๓ โครงการขุดลอกสระน้ําหนองเสม็ด  -เพื่อใหมีเหมืองน้ําสาธารณะ จํานวน  20  ไร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

บานหนองไผ  หมูที่ 1 สามารถใชในการเกษตรไดอยาง ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

ทั่วถึง รับการดูแล

4 โครงการขุดลอกสระน้ําประจําหมูบาน  -เพื่อใหมีเหมืองน้ําสาธารณะ จํานวน  12  ไร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 สามารถใชในการเกษตรไดอยาง ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

ทั่วถึง รับการดูแล

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอสรางฝายน้ําลน   -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  2 แหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

คลองตาปานตอนบน - ตอนลาง สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 ทั้งป รับการดูแล

๖ โครงการกอสรางฝายนํ้าลน   -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ 4x๒๐x๐.๑๕ เมตร 914,500 914,500 914,500 914,500 914,500 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

นานางนงค เฉื่อยกลาง สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ลึกจากเดิม ๑.๕ ม. เปน ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี 4 ทั้งป ๑๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. รับการดูแล

๗ โครงการกอสรางฝายนํ้าลน   -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 1 แหง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

ฝายประชาอาสา  บานโนนเกษตร สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

หมูท่ี 5 ทั้งป รับการดูแล

๘ โครงการกอสรางฝายนํ้าลน   -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ 4x๒5x๐.๑๕ เมตร 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

นานายสําราญ  บานเมืองทอง สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

หมูท่ี 6 ทั้งป รับการดูแล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการเสริมคอนกรีตหนาฝายตะโก  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได ระยะทาง  50 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

บานตะโก หมูที่ 3 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป รับการดูแล

๑๐ โครงการขุดลอกคลองบานโนนเกษตร-  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ปากกวาง 16 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

บานเมืองทอง  บานโนนเกษตร สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ทองคลองกวาง 9.0 ม. ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

หมูท่ี 5 ทั้งป ยาว 670 ม. ลึก 1.50 ม. รับการดูแล

หรือมีปริมาณงานดินไมนอยกวา

12,500 ลบ.ม.

(ดินขนยาย)

11 โครงการกอสรางฝายน้ําลน บานตะโก  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ จุดนานางสุวรรณ - - 480,000 480,000 480,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี  3 สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด เชี่ยวชาญ ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

ทั้งป จํานวน  1 แหง รับการดูแล

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเดิ่นสนาม  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 15  ไร  - - 3,800,000 3,800,000 3,800,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หนองตะครอ  บานคูเมือง  หมูที่  2 สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ลึก  1.5  เมตร ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

ทั้งป รับการดูแล

๑๓ โครงการขุดลอกคลองชลประทาน  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ระยะทาง - - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

ใสไกจากเดิ่นสนาม- หนองกราด สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด 1,500x6x2.0 ม. ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 ทั้งป รับการดูแล

๑๔ โครงการขุดลอกลําหวยโนนลาน - เชื่อม  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ระยะทาง - - 490,000 490,000 490,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

บานเมืองชัยพัฒนา ต.โนนเมือง สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด 900  เมตร ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

 บานโนนตําหนัก  หมูที่  4 ทั้งป รับการดูแล

๑๕ โครงการขุดลอกสระน้ําคุมโนนวัด  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 2 ไร - - 700,000 700,000 700,000 รอยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

บานเมืองทอง  หมูที่  6 สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ลึก  2 เมตร ทั้งหมดในเขต อบต. ได อยางเพียงพอ

ทั้งป รับการดูแล

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือ  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ บอน้ําบาดาลขนาด ๑,๓๗๒,๐๐๐ ๑,๓๗๒,๐๐๐ ๑,๓๗๒,๐๐๐ ๑,๓๗๒,๐๐๐ ๑,๓๗๒,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ กองชาง

การเกษตร  และการอุปโภค - บริโภค สามารถนํามาใชในการอุปโภค เสนผาศูนยกลาง ๖ ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้า อุปโภค บริโภคตลอดท้ังป

ภายในตําบลเมืองเกษตร บริโภคตลอดทั้งป น้ิว สะอาด สําหรับอุปโภค

 -บานหนองไผ จํานวน 2 แหง

 -บานคูเมือง จํานวน 2 แหง

 -บานโนนตําหนัก จํานวน 2 แหง

 -บานโนนเกษตร  จํานวน 2 แหง

 -บานเมืองทอง  จํานวน 2 แหง

 -บานหนองโบสถ จํานวน 2 แหง

รวม     16        โครงการ - - 14,266,500 14,266,500 21,136,500 21,136,500 21,136,500 - - -

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ 1.ครุภัณฑสํานักงาน ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) ตูเก็บเอกสาร  15  ลิ้นชัก 14,000 - - - - สํานักปลัด

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร จํานวน  2  ตู

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

(2) เครื่องปรับอากาศแบบ 25,900 - - - - สํานักปลัด

แยกสวน  ขนาดไมตํ่ากวา

15,000  บีทียู  จํานวน  1 เครื่อง

(3) เครื่องถายเอกสาร - - 100,000 - - สํานักปลัด

จํานวน  1  เครื่อง

(4) โพเดียม  จํานวน  2 แทน 6,580 - - - - สํานักปลัด

(5) ตูเก็บเอกสาร 5,500 - - - - กองคลัง

จํานวน  1  ตู

(6) พัดลมติดผนัง 1,690 - - - - กองคลัง

จํานวน  1  ตัว

(7) ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก - 15,800 - - - กองคลัง

จํานวน  2  ตู

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 16,000 16,000 16,000 - 16,000 สํานักปลัด

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร สําหรับงานสํานักงาน

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน จํานวน  1 เครื่อง

(2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,000 8,000 6,300 6,300 - สํานักปลัด

(Inkjet Printer)

จํานวน  1  เครื่อง

(3) จอภาพแบบ LCD หรือ LED 4,000 - - - - สํานักปลัด

ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว

จํานวน  1  จอ

(4) เครื่องสํารองไฟฟา 800 VA 2,800 - - - - สํานักปลัด

จํานวน  1  เครื่อง

(5) เครื่องพิมพชนิด 7,900 - - - - กองคลัง

เลเซอร หรือชนิด  LED  ขาวดํา

ชนิด Network  แบบท่ี 1

(27 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(6) เครื่องพิมพชนิด 7,900 - - - - กองคลัง

เลเซอร หรือชนิด  LED  ขาวดํา

ชนิด Network  แบบท่ี 1

(27 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง

(7) เครื่องคอมพิวเตอร - 17,000 17,000 - - สํานักปลัด

สําหรับงานสํานักงาน

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน  1 ชุด

(8) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี - - 10,000 - - สํานักปลัด

ชนิด Network แบบท่ี 1

จํานวน  1  เครื่อง

(9) เครื่องสาํรองไฟฟา - - 17,400 - - สํานักปลัด ,

ขนาด 1 KVA กองคลัง

จํานวน  3  เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(10) เครื่องคอมพิวเตอร - - 34,000 - - สํานักปลัด ,

All In One สําหรับงานสํานักงาน กองคลัง

จํานวน  2  เครื่อง

(11) เครื่องคอมพิวเตอร - - 22,000 - - กองคลัง

โนตบุก สําหรับงานประมวลผล

จํานวน  1  เครื่อง

(12) เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED - - 8,900 - - กองคลัง

ขาวดํา  ชนิด Network 

แบบที่ 1  จํานวน  1  เครื่อง

(13) เครื่องพิมพ Multifunction - - 8,000 - - กองคลัง

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน  1  เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(14) จอแสดงภาพขนาด - - 2,800 - - กองคลัง

ไมนอยกวา 19  นิ้ว

จํานวน 1 จอ

(15) อุปกรณอานบัตรแบบ - - 1,400 - - สํานักปลัด

เอนกประสงค (Smart 

Card Reader)

จํานวน  2 เครื่อง

3. ครุภัณฑโฆษณา ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) กลองโทรทัศนวงจรปด - 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลัด

และเผยแพร ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร (CCTV)  จํานวน  1  ชุด

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

รวม 100,270 356,800 526,872 306,300 316,000 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ การศึกษา ครุภัณฑ 1. คุรภัณฑสํานักงาน ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) ตูเหล็กทึบเก็บเอกสาร 15,000 15,000 15,000 15,000 - กองการศกึษาฯ

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร 2 บานเปด  จํานวน 2 ตู

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

(2) พัดลมติดผนัง 20,000 20,000 20,000 20,000 - กองการศกึษาฯ

จํานวน 5 เครื่อง

(3) ตูเก็บกระเปานักเรียน - 33,000 33,000 33,000 - กองการศกึษาฯ

ขนาด 3x4 = 12 ชอง กวาง

120xสูง90xลึก 35 ซม.

จํานวน  6 หลัง

(4) โตะทํางานพรอมเกาอี้ - - - 3,980 - กองการศกึษาฯ

จํานวน  1  ชุด

(5) โตะหมูบูชา ขนาด

9 ชิ้น  จํานวน  2  ชุด - 17,000 17,000 17,000 - กองการศกึษาฯ

(6) ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู - - 5,000 5,000 - กองการศกึษาฯ

2. ครุภัณฑเครื่องเลน ๑.เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูใหกับเดก็ (1) เครื่องเลน  1 ชุด - 100,000 100,000 100,000 - กองการศกึษาฯ

สนาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร

2.เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 16,000 16,000 16,000 16,000 - กองการศกึษาฯ

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร สําหรับงานสํานักงาน

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน จํานวน  1 เครื่อง

4. ครุภัณฑงานบานงานครัว ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) ตูเย็น  2 ประตู 35,000 35,000 35,000 35,000 - กองการศกึษาฯ

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร จํานวน 1 เครื่อง

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

(2) ผามานประตู , หนาตาง 35,000 35,000 35,000 35,000 - กองการศกึษาฯ

พรอมอุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5. ครุภัณฑโฆษณา ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) โทรทัศน (LED TV) - 8,000 8,000 8,000 - กองการศกึษาฯ

และเผยแพร ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร ขนาด 50 นิ้ว

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน จํานวน  1  เครื่อง

6. ครภุัณฑการเกษตร ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องตัดวัชพืช (เครื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 - กองการศกึษาฯ

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร ตัดหญา)  จํานวน  1 เครื่อง

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

รวม 141,000 299,000 304,000 307,980 - 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ สาธารณสุข ครุภัณฑ 1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 21,000 21,000 21,000 21,000 - กองสาธารณสุขฯ

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร งานสํานักงาน (จอขนาด

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ไมนอยกวา 18.5  นิ้ว)

จํานวน  1  เครื่อง

(2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,000 8,000 8,000 8,000 - กองสาธารณสุขฯ

(Inkjet Printer)

จํานวน  1  เครื่อง

(3) เครื่องสาํรองไฟฟา 5,800 5,800 5,800 5,800 - กองสาธารณสุขฯ

ขนาด 1 kVA

จํานวน  1  เครื่อง

(4) เครื่องคอมพิวเตอร - - 17,000 - - กองสาธารณสุขฯ

สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา  19  นิ้ว)

จํานวน  1  เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(5) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - - 4,300 - - 

พรอมตดิตั้งถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer)

จํานวน  1  เครื่อง

(6) เครื่องสาํรองไฟฟา - - 5,800 - - กองสาธารณสุขฯ

ขนาด 1 KVA

จํานวน 1 เครื่อง

2.ครภุณัฑการเกษตร ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องพนหมอกควัน - - 59,000 - - กองสาธารณสุขฯ

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร จํานวน  1  เครื่อง

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

รวม 34,800 34,800 120,900 34,800 - 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ 1.ครุภัณฑสํานักงาน ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องถายเอกสาร 100,000 - - - - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร จํานวน  1  เครื่อง

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

(2) เกาอี้ทํางาน  มีลอเล่ือน 7,500 - - - - กองชาง

และหมุนได จํานวน  3  ตัว

(3) เครื่องปรับอากาศแบบ - - 188,000 - - กองชาง

แยกสวนตั้งพ้ืนหรือแขวน

จํานวน  4  เครื่อง

2. ครุภัณฑกอสราง ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องตบดิน 21,000 21,000 21,000 21,000 - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร จํานวน 1 เครื่อง

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

(2) เครื่องคอริ่ง - 70,000 - - - กองชาง

จํานวน  1  เครื่อง

3. ครุภัณฑโรงงาน ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องเชื่อมโลหะ 15,000 15,000 15,000 15,000 - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร จํานวน 1 เครื่อง

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(2) ปมลม ขนาดถัง 64 ลิตร 11,900 - - - - กองชาง

1/2 แรงมา  จํานวน 1 เครื่อง

(3) สวานไฟฟา 10 มม. 1,390 - - - - กองชาง

300 W  จํานวน  1  ตัว

(4) ตูเชื่อมอินเวอรเตอร 6,590 - - - - กองชาง

160 Amp จํานวน 1 ตู

(5) เลื่อยวงเดือนไฟฟา - 6,900 - - - กองชาง

แบบมือถือขนาด 9 นิ้ว

จํานวน  1  เครื่อง

(6) เครื่องเจียหรือตัด 5,500 - - - - กองชาง

แบบมือถือ 5 นิ้ว

จํานวน  1  เครื่อง

4. ครุภัณฑสํารวจ ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) ขาตั้งกลอง 1,500 1,500 1,500 1,500 - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร จํานวน 1 ชุด

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(2) STAFF 4,000 4,000 4,000 4,000 - กองชาง

จํานวน  2  ตัว

(3) POLE 1,400 1,400 1,400 1,400 - กองชาง

จํานวน  2  ตัว

(4) PIN 1,400 1,400 1,400 1,400 - กองชาง

จํานวน  10  ตัว

5 .ครภุณัฑไฟฟาและ ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) ชุดลูกขายกระจายเสียง 260,000 369,600 369,600 - - กองชาง

วิทยุ ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร ไรสาย

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

(2) ตูลําโพง  (ตูกลาง - - - 18,725 - - กองชาง

แหลม  1 คู , ตูเบส 1 คู) 

จํานวน  1  ชุด

6.ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องสาํรองไฟฟา - 11,800 - - - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร ขนาด 1 kVA

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน จํานวน 2 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(2) จอแสดงภาพขนาด - - 8,000 - - กองชาง

ไมนอยกวา 21.5 นิ้ว

จํานวน  2  เครื่อง

(3) เครื่องสาํรองไฟฟา - - 24,000 - - กองชาง

ขนาด 2 KVA

จํานวน 2 เครื่อง

7.ครภุณัฑการเกษตร ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องฉีดนํ้าดับเพลิง - - 18,000 - - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร ชนิดสายสะพายหลัง

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน เครื่องยนต 4 จังหวะ

ขนาดไมนอยกวา 1.4 

แรงมา  จํานวน  3  เครื่อง

(2) เครื่องเจาะดินพรอม - - 20,000 - - กองชาง

ดอกสวาน 8 นิ้ว, 4 นิ้ว,

2 นิ้ว  จํานวน 1  เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(3)  เครื่องบดสับกิ่งไม - - 60,000 - - กองชาง

เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา

13  แรงมา (สับไมขนาด

2-3 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

(4)  เครื่องไถพรวนดิน - - 35,000 - - กองชาง

ยกรอง เครื่องยนตเบนซิน

ขนาดไมนอยกวา 7 แรงมา

จํานวน 1 เครื่อง

8.ครุภัณฑยานพาหนะ ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร แบบเอนกประสงคขนาด

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร

รวม 2,737,180 2,802,600 3,085,625 2,344,300 2,300,000 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 
 

แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น    ((พ.ศ.พ.ศ.25256611  ––  25256655))                                                                        องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเมืองเกษตร  

สวนที่ 4 
  

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 , แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดําเนินการใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น   
ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการ พัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย  
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 
คะแนน  
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(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน (5)  
3.5 กลยุทธ (5)  
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การติดตาม
และประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) –(10) หรอืเปน

แบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจรงิๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป

ตามที่กําหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่

จะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังที่กลาวมาแลว 
เพื่อใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง  (Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชน 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมอืงในระดับหมูบานที่จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดย
ราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆที่เก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไร
นั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอดออกมา
เปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จําเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณ
ดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายที่เก่ียวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาที่ของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุกฝาย
ควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็
ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางคร้ัง
ระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการ

 

องคการ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินน้ันๆ จึงจะไดชื่อวา
เปนนกับรหิารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจรงิ 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของปญหา

อ่ืนๆที่กระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งที่
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งที่แกไขปญหาไดอยางย่ังยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเร่ืองของการแจกของใหแก
ราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไปทํางาน
หาเงินเพื่อปากทองของตนเองกอน หรอืบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรบัเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยูตลอดเวลาของ
ประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก        “ตนเปนที่
พ่ึงแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจที่จะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นน้ี 

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังน้ัน การปฏิบัติงานในแตละพื้นที่

ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจ
เปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนที่เปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพื้นที่ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความรวมมือ บาง
พ้ืนที่อาจเปนสังคมที่ประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมอื่นที่แพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงที่รุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจําเปนที่จะตองเขาใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินที่สงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรอืแกไขความขัดแยงที่รุนแรงน้ันไดอยางไร  

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู

เปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน 
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน 
หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะ
นํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  
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 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคญัของขอมูลเพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน) 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการ
พัฒนาตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
รวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น 
และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสร ียกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา 
(เรยีกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทําใหภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให AEC เปนไป
คือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 8 ยุทธศาสตร 

ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองเรงสรางความรูความเขาใจใหประชาชนตระหนักถึงการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตการเกษตรและการรวมกลุมอาชีพเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตเพ่ือใหสามารถสูกับการคาเสรี 
อาเซยีนได   สงเสริมใหประชาชนเรยีนรูและเขาใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหสามารถพึ่งมาตนเองสามารถลด
รายจาย  สรางรายได  มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  
   การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่ง

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมาก
ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจาก
ชาวตางประเทศในไทยมากขึ้นท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่ม
มากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึ้น 



 
 

แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น    ((พ.ศ.พ.ศ.25256611  ––  25256655))                                                                        องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเมืองเกษตร  

   ปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก SARs 
ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเที่ยว มีความเสี่ยง
ตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

    ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากขึ้น ปญหาการแบงชน
ชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติที่ดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได และอาจมีแรงงานตางชาติอพยพเขามา
ทํางานในพื้นที่มากขึ้น  อาจเกิดปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอยางมากจากชนชั้น
ที่มีปญหา คนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเน่ืองจากไมรูกฎหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    การบุกรุกพ้ืนที่ปาอาจมีมากขึ้น ดวยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคนไทย

คือการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรทําใหที่ทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินใหนายทุนตางๆชาติ
แลวไมมีที่ทํากิน  สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน 
การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ   
 ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคญั เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จําเปน เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
       ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการส่ือสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดเร่ิมตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติเขามาสอน
ภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อนํารองไปสูโครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาให
ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณ ี วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทยมากขึ้น เชน อาจ

มีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาที่แตกตางกัน เชน ชาว 
คริสเตยีนมาทองเที่ยวในวัดที่เปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สําคัญ คอื การพัฒนามนุษยและการสราง 
อัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ีเปนขอหาม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่ง
ไมสุภาพ เปนตน 
 ยุทธศาสตรท่ี 7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 

 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ัง
ปญหาการกอการรายที่เปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 

 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหบริการใน
ดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติที่ตองการทํานิติ
กรรมตางๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาท่ีภาครัฐจําตอง
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติ 

 



 
 

แผนแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น    ((พ.ศ.พ.ศ.25256611  ––  25256655))                                                                        องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเมืองเกษตร  

 
 ยุทธศาสตรท่ี 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
  องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกษตร ตองเรงบูรณาการรวมกับสวนราชการในระดับอําเภอเพื่อสราง
หรอืจัดหาแหลงทองเท่ียวหรือจัดหาสถานที่ตองเท่ียวเชิงอนุรักษภายในพ้ืนท่ี  รวมทั้งรวมบูรณาการการทํางานกับ
โรงแรมรีสอรท ที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสูความย่ังยืนของสถานที่ทองเท่ียว    


