
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
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(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)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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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)
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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)
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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
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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
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-  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
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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


