
 

 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  ประจําป  2565 

 

                 เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผล  
ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ขอ  25 , ขอ  26  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และขอ 27 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเกษตร ได
จัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําป  2565  ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรขึ้น  ภายใตยุทธศาสตร
พัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตอไป  และสามารถดาวนโหลดเอกสารเพ่ิมเติม
ไดท่ี  www.muangkaset.go.th 

   

            จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                           ประกาศ  ณ วันที่       2 เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 

 
               จ.ส.ต. 
                          (นรินทร  ชูพันดุง) 
                                            ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาที่ 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 



 
บทนํา

 
 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2548   และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนา   และแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
รวมทั้งวางแนวทางใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  สําหรับ
แผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงท้ังหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน และบูรณา
การ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดําเนินงานจะ
ทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 26 และ ขอ 27 ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนนิงานโดยมขีั้นตอนตอไปนี้ 

ขอ 26 การจัดทําแผนการดาํเนินงานใหดําเนนิการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวันระยะเวลาในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน 

ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณน้ันหรือภายใน 
สามสิบวันนบัแตวันที่ตั้งงบประมาณดาํเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินงานในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ
นั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนนิงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559   
  ขอ  12  ใหยกเลิกความในขอ  27  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “ขอ  27  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ    งบประมาณจากเงินสะสม    หรือไดรับแจง
แผนงานโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่ตองดําเนินการ
ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอาํนาจของผูบริหารทองถ่ิน” 
 



 
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุมการ 
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงาน และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

1. เปนแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาทองถ่ิน  และมีลักษณะเปนการดําเนินการ  
(Action Plan) 

2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจนและดําเนินงาน 
จริง 

3.  เปนการรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล 
เมืองเกษตร 
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว 
2. เพื่อใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ 
4. เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส 
5. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานไดชัดเจน 
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซอนของโครงการตางๆ 
7. เพื่อกําหนดหวงระยะเวลาในการดาํเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวน 

ตําบล 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีมี 
การดาํเนินการจริงในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่ โดยขอมลูดังกลาวอาจ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา 

จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนงานที่กําหนดไวในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 บทนํา องคประกอบ ประกอบดวย 
- บทนํา 
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 
 

 



 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องคประกอบ ประกอบดวย 

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 
- บัญชคีรุภัณฑ/งบประมาณ  (ผด.02/1) 

ขั้นตอนท่ี 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอ 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหาร 
ทองถ่ินเพ่ือประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จัดทําประกาศ 
เร่ือง การใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ
โดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได   
 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. การดําเนินงานเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร  แผนงานที่วางไว 
2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เปนไป 

ตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานไดชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการ และแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยาง 

แทจริง 
5. ทราบถึงผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส 
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือใหการใช 

งบประมาณเปนไปอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

 
คณะกรรมการสนบัสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
คณะกรรมการสนบัสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนา 
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 
 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอื่น 

 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน  

ตอผูบริหารทองถิ่น 

 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช 



 

สารบัญ 
 

           หนา 
สวนท่ี  1 บทนํา มีองคประกอบดวย 

1.  บทนํา       1 
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน    2 
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน    2 
4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน    3 

 

สวนท่ี  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  มีองคประกอบดวย 
1. บัญชีสรปุจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01)  5 
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)   7 
3. บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ (ผด.02/1)    44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  1   
บทนํา 

 
 
 
 



 
 
 

สวนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณท้ังหมด

    1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 100.00 55,000 100.00

รวม 2 100.00 55,000 100.00

     2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 6.67 20,000 0.21

     2.2 แผนงานสาธารณสุข 5 33.33 195,000 2.07

     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 6.67 50,000 0.53

     2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 6.67 25,000 0.26

     2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 13.33 160,000 1.69

     2.6 แผนงานงบกลาง 5 33.33 8,992,412 95.23

รวม 15 100.00 9,442,412 100.00

     3.1 แผนงานการเกษตร 2 100.00 30,000 100.00

รวม 2 100.00 30,000 100.00

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 12.50 532,500 30.74

     4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 87.50 1,200,000 69.26

รวม 8 100.00 1,732,500 100.00

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ท่ีดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณท้ังหมด

    5.1 แผนงานการศึกษา 13 92.86 2,041,948 99.03

    5.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 7.14 20,000 0.97

รวม 14 100.00 2,061,948 100.00

    6.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 100.00 60,000 100.00

รวม 3 100.00 60,000 100.00

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 100.00 1,525,000 100.00

รวม 12 100.00 1,525,000 100.00

    8.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 100.00 230,000 100.00

รวม 1 100.00 230,000 100.00

รวมทั้งสิ้น 57 100.00 15,136,860 100.00

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมอาชีพ -  จัดอบรมใหความรู 25,000 อบต. สํานักปลัด

ระยะสั้น -  สาธิตการฝกอาชีพตางๆ และฝก เมืองเกษตร อบต.

ปฏิบัติจริง   

-  ผูเขารวมกิจกรรมเปนประชาชน

ทั้ง 7 หมูบานในตําบลเมืองเกษตร

2 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูและการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือเปนคาดําเนินการแกไขปญหา

ความยากจน  คาสงเสริมการเรียนรู

จากภูมิปญญาทองถิ่นหรือวิทยาการ

สมัยใหม  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปน

สําหรับโครงการน้ี

30,000 อบต.     
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565พ.ศ.2564
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

ที่



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันและลด
อุบัติภยับนทองถนน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดาํเนิน

โครงการในชวงเทศกาลสงกรานตและ

เทศกาลปใหม ฯลฯ  เชน  คาปาย

ประชาสัมพันธ  คาตอบแทน อปพร. ที่

ไดรับคําสั่งปฏิบัติงานนอกศูนย  และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับ

โครงการน้ี

20,000 จุดบริการ
ประชาชน 
สี่แยกบาน
 คูเมือง

สํานักปลัด 
อบต.

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2   แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการปองกันและ

ควบคุมกําจัดยุง และ แมลงตาง ๆ

หมูบานในตําบล เชน  คาจัดซื้อน้ํายา

สารเคมี คาน้ํามัน  ทรายกําจัดลูกน้ํา  

ถานไฟฉาย สําหรับเครื่องพนหมอก

ควนัและอุปกรณตาง ๆ  

100,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

กองสาธารณสุข ฯ

2 โครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระราชปณิธาน  
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ  เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย  จากโรคพิษ

สุนัขบา  ตามพระปณิธานพลเอกหญิง  

พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  

สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครกุมารี  กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี เชน คา

วัคซนี  เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา 

แอลกอฮอล  สําล ีถุงมือ   คาสํารวจ

ขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  

และคาดําเนินการอื่นๆ  ที่เกี่ยวของและ

จําเปน

30,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

กองสาธารณสุข ฯ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2   แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการควบคุมและปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการควบคุม  ปองกันโรค  เชน  

คาปายรณรงคและปายประชาสัมพันธ

คาเอกสารแผนพับ   คาแอลกอฮอล   

  เทอรโมมิเตอร  แบบดิจิตอล  คาเจล

แอลกอฮอล  ผาสําหรับทําหนากาก  

ดาย   กรรไกรตัดผา    เข็มหมุด        

เข็มเย็บผา  ยางยืด  น้ํายาฆาเชื้อ  

และวัสดุอุปกรณตางๆท่ีเกี่ยวของกับ

การควบคุมปองกันโรค  

40,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

กองสาธารณสุข ฯ

4 โครงการฝกอบรมเพื่อฝก
จิตสํานึกการกําจัดขยะใหถูก
สุขลักษณะ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดาํเนิน

โครงการฝกอบรมเพ่ือฝกจิตสํานึกการ

กําจัดขยะใหถูกสุขลักษณะ  เชน  

คาอาหาร  อาหารวางพรอม

เครื่องด่ืม  อุปกรณสาธิต ปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  คาวิทยากร 

วัสดอุุปกรณในการอบรม 

10,000 อบต.     
เมืองเกษตร

กองสาธารณสุข ฯ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2   แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน

พ่ือจายเปนคาดําเนินงานของศูนย

ปองกันและปรามปรามยาเสพติด 

(ศป.ปส.อบต.) เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ

โทษของยาเสพติดและอยูหางไกลยา

เสพติด แกเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน เชน การประชุม  อบรม

สัมมนา  การจัดกิจกรรมตาง ๆ การ

รณรงคปองกันและปรามปรามยาเสพ

ติด ติดปายประชาสัมพันธ  ปาย

รณรงค ฯ เชนคาวิทยากร  คาอาหาร 

คาที่พัก คาพาหนะ คาวัสดอุุปกรณ  

น้ํายาในการตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ

15,000 อบต.     
เมืองเกษตร

กองสาธารณสุข ฯ

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.3   แผนงานสังคมสงเคราะห (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะหชวยเหลือ
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ผูดอยโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

เพื่อเปนคาใชจายในการ
สงเคราะหชวยเหลือเด็ก  
เยาวชน  ประชาชน
ผูดอยโอกาส/ผูยากไร /ผูมีรายได
นอย/ผูไรที่พ่ึง ที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ใน
การดําเนินการ เปนคาใชจายใน
การชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนดานตาง 
ๆ เชน อุปโภค บริโภค การให
ความรูในการประกอบอาชีพ 
เปนตน  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ

50,000 อบต.     
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
ที่



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.4   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาเยาวชนไทย
หางไกลยาเสพติดตําบล    
เมืองเกษตร

เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัด

อบรม เชน คาจัดทําเวท ีคาอาหาร    

คาอาหารวาง – เครื่องด่ืม 

คาตอบแทนวิทยากร  คาใบประกาศ

เกียรติคุณ คาวัสดอุุปกรณ เครื่อง

เขียน คาจางเหมารถยนต  คาเชาที่พัก

ฯลฯ และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนสาํหรับ

โครงการน้ี 

25,000 อบต.     
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแขงขันกีฬา  อบต.
เมืองเกษตรเกมสตานยาเสพ
ติด ประจําป 2565

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดาํเนิน

โครงการ เปนคาอุปกรณการแขงขัน 

อาหารวาง อุปกรณสนาม เครื่องเสียง 

ถวยรางวลั  ใบประกาศเกียรติบัตร 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ

เกี่ยวของ

150,000 อบต.     
เมืองเกษตร

กองการศึกษา ฯ

2 โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาสัมพันธวันทองถ่ิน
ไทย ตานภยัยาเสพติด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565

พ่ือจายเปนคาดําเนินการ  เชน 

อุปกรณกีฬาในการแขงขันและฝกซอม

ชุดกีฬาที่ใชในการแขงขัน  น้ําดื่ม และ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ

10,000 อบต.     
เมืองเกษตร

กองการศึกษา ฯ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานงบกลาง (ดานการดําเนินงานอื่น)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยงัชีพ
ผูสูงอายุ

เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับ

สนับสนุนการสรางหลักประกันรายได

ใหแกผูสูงอาย(ุเบี้ยยังชีพผูสูงอาย)ุที่มี

อาย ุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไป   ที่มี

คุณสมบัติครบถวนและไดข้ึนทะเบียน

ขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไวกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไวแลว

6,621,600 อบต.     
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยงัชีพ
ผูพิการ

เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับ

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกคน

พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู

พิการ) ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่

ไดขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวแลว 

1,989,600 อบต.     
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานงบกลาง (ดานการดําเนินงานอื่น)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยงัชีพ
ผูปวยเอดส

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุน

สวัสดิการทางสังคมใหแกผูปวยเอดส 

ที่แพทยไดรับรองและทําการวนิิจฉัย

แลว และมีความเปนอยูยากจน  หรือ

ถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล  ไม

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได

24,000 อบต.     
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

4 โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยและบรรเทาความ
เดือดรอนกรณีฉุกเฉิน เรงดวน

เพ่ือจายเปนเงินในกรณีจําเปน  กรณี

ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ

บรรเทาปญหาความเดือดรอนใหแก

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล

267,212 อบต.     
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  

2.6  แผนงานงบกลาง (ดานการดําเนินงานอื่น)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พื้นที่

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

หรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล

ขนาดกลาง  สมทบไมนอยกวารอยละ

40  ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

90,000 อบต.     
เมืองเกษตร

กองสาธารณสุข ฯ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565





















3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

3.3  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติฯ

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

ปลูที่กตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณ

อดุลยเดช  สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมม

นาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เพื่อเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

หลวง  และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิ

รินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักด ีสิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาต ิ สยาม

บรมราชกุมาร ี เพื่อสงเสริมใหความรูและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมในตําบล  เชน  คา

วิทยากร  คาอาหาร  คาที่พัก คาพาหนะ คา

วัสด ุ คาจางเหมารถไถ  รถแบคโฮในการกําจัด

วัชพืชและเตรียมดินในการปลูกตนไม  คา

จัดซื้อพันธุไม  และตนไมตาง ๆ  คาปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  คาปายรณรงค ฯลฯ  

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

10,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

กองสาธารณสุข ฯ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

3.3  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการตกแตงสวนหยอม
หนาที่ทําการ อบต.เมืองเกษตร

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตกแตง

สวนหยอม  เชน คาตนกลาดอกไม

และตนไม  หญาประดับสวน  คา

วัสดอุุปกรณตาง ๆ ในการตกแตง

สวนหยอม  ฯลฯ

20,000 อบต.     
เมืองเกษตร

กองสาธารณสุข ฯ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตไฟฟา     
แรงต่ํา ซอยศาลตาปูใหม  
บานคเูมือง  หมูที่ 2

- เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟา 

แรงต่ํา บานคเูมือง หมูท่ี 2        

ซอยศาลตาปูใหม

532,500 บานคเูมือง 

หมูท่ี  2

กองชาง 

(อุดหนุนการ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอ

ขามสะแกแสง)

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายทางจากบาน
หนองโบสถ - บานโนนตําหนัก
เสริมดินไหลทาง  บานหนอง
โบสถ หมูที่  7

บริเวณบานหนองโบสถ เพ่ือจาย

เปนคาเสริมดินไหลทาง กวางขาง

ละ 2.0 เมตร ยาว 380.0  เมตร 

หนา 1.20 เมตร หรือมีปริมาณดิน

ถมไมนอยกวา 1,824.0 ลบ.ม. 

พรอมงานเกรดปรับเกลี่ยบดอัด

แนน   (ตามบัญชีรายละเอียดและ

แบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตร

กําหนด) 

160,000 บานหนอง

โบสถ หมูที่  7
กองชาง

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเขาวัดตะโก ถึง หนาฝาย
ตะโก  บานตะโก  หมูที่ 3

บริเวณบานตะโก   เพ่ือจายเปนคา

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต 

กวาง 4.0  เมตร  ยาว 105  

เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือ

มีปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา  

420.0  ตร.ม.พรอมไหลทางลูกรัง

ทั้งสองขาง (ตามบัญชีรายละเอียด

และแบบแปลนของ อบต.เมือง

เกษตรกําหนด) 

200,000 บานตะโก  

หมูท่ี 3
กองชาง

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เดิมเปนผิวจราจร คอนกรีต
เสริมเหล็กซอยศาลตาปู        
 บานหนองโบสถ  หมูที่ 7

บริเวณบานหนองโบสถ เพ่ือจาย

เปนคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 

3.0 เมตร ยาว 22  เมตร หนา 

0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรรวมกัน

ไมนอยกวา 66.0 ตารางเมตร 

พรอมไหลทางลูกรังท้ังสองขาง  

(ตามบัญชีรายละเอียดและแบบ

แปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด)

40,000 บาน      

หนองโบสถ 

หมูท่ี  7

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  
เดิมเปนผิวจราจรคอนกรีต  
เสริมเหล็ก  บานโนนเกษตร  
หมูที่ 5

บริเวณบานโนนเกษตร เพ่ือจายเปน

คาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที ่1 

ซอยทางเขาวัดท้ังสองดาน  กวาง 

4.0 เมตร ยาวรวม 60.0   เมตร 

หนา 0.15 เมตรและหูชาง หนา 

0.15 เมตร จํานวน 32.0 ตร.ม.  

หรือมีผิวจราจรรวมกันไมนอยกวา 

272.0 ตารางเมตร (ตอหนาถัดไป)

200,000 บาน         

โนนเกษตร 

หมูท่ี 5

กองชาง

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
และเสริมหินคลุกยกระดับถนน

จํานวน 48.0  ลบ.ม. พรอมไหล

ทางลูกรังท้ังสองขาง (ตามบัญชี

รายละเอียดและแบบแปลนของ 

อบต.เมืองเกษตรกําหนด)  

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เดิมเปนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กจากกระทอมนาง
เจือ  ซอยตานี  ตนซอย - สุด
ซอย บานโนนตําหนัก  หมูที่ 4

บริเวณบานโนนตําหนัก เพ่ือจาย

เปนคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

4.0 เมตร ยาว 84  เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกัน

ไมนอยกวา 336.0 ตารางเมตร 

พรอมไหลทางลูกรังท้ังสองขาง 

(ตามบัญชีรายละเอียดและแบบ

แปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด)

200,000 บานโนน

ตําหนัก     หมู

ที่ 4

กองชาง

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
เดิมเปนผิวจราจรหินคุลุกฝง
คลองจากรีสอรทเมืองทอง - 
นานางศรีไพร  บานเมืองทอง 
 หมูที่ 6

บริเวณบานเมืองทอง เพ่ือจายเปน

คาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว

จราจรหินคลุก  กวาง 4.0 เมตร 

ยาว 360.0  เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีปริมาณหินคลกุไมนอย

กวา 216.0 ลบ.ม. พรอมงานเกรด

ปรับเกลี่ยบดอัดแนน   (ตามบัญชี

รายละเอียดและแบบแปลนของ 

อบต.เมืองเกษตรกําหนด)

200,000 บานเมืองทอง 

หมูที่ 6  
กองชาง

7 โครงการวางทอเมนทระบบ
ประปาใหมภายในหมูบาน  
บานหนองไผ หมูที่ 1

เพ่ือจายเปนคาวางทอเมนทประปา

ทอ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้ว  

ยาว 680   เมตร    (ตามบัญชี

รายละเอียดและแบบแปลนของ 

อบต.เมืองเกษตรกําหนด) 

200,000 บานหนองไผ 

หมูที่ 1
กองชาง

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศกึษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดาํเนิน

โครงการวันเด็กแหงชาต ิ เชน  เปน

คาวัสด ุคาจัดเวท ีคาเครื่องเสียง 

คาจางเหมาจัดทําปาย อาหารวาง  

คาของรางวลั  และคาใชจายอื่น ๆ 

ที่จําเปนสําหรับโครงการน้ี

20,000 อบต.     

เมืองเกษตร
กองการศึกษาฯ

2 คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับ

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.

เมืองเกษตร  จํานวน  245 วัน 

จํานวน  60 คน อัตรามื้อละ 21 

บาท 

308,700 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.    เมือง

เกษตร

กองการศึกษาฯ

3 คาจัดการเรียนการสอน    
(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองเกษตร

จัดสรรตามจํานวนเดก็เลก็อัตราคน

ละ 1,700 บาทตอป จํานวน 60 คน
102,000 ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

อบต.    เมือง

เกษตร

กองการศึกษาฯ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศกึษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

(เด็กอาย ุ3-5 ขวบ)   จํานวน  

35  คน  อัตราคนละ  200  บาท/ป

7,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

(เด็กอาย ุ3-5 ขวบ) จํานวน  35  

คน อัตราคนละ  430  บาท/ป

15,050 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

6 คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

(เด็กอาย ุ3-5 ขวบ) จํานวน  35 

คน อัตราคนละ  300  บาท/ป

10,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศกึษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.เมืองเกษตร (เด็กอาย ุ3-5 

ขวบ)  จํานวน  35  คน  อัตราคน

ละ  200  บาท/ป

7,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

8 โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการ เปนคาวัสดุ  เครื่องเสียง 

คาจางเหมาจัดทําปาย อาหารวาง 

และคาใชจายอื่นท่ีเก่ียวของ

20,000 อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

9 โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประจําป
การศกึษา

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด

กิจกรรมการแสดงผลงานของเด็ก

นักเรียน เชน คาจัดเวท ี คาเชา

เครื่องเสียง คาปายประชาสัมพันธ  

คาอาหาร เครื่องด่ืม  คาใบประกาศ

เกียรติคุณ  และคาใชจายอื่น ๆ     

ที่จําเปนสําหรับโครงการน้ี

10,000 อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศกึษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานที่ของเดก็นักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานโครงการศึกษาแหลง

เรียนรูนอกสถานท่ีของเด็กนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20,000 สวนสัตว

นครราชสีมา/

ปราสาท

หินพิมาย

กองการศึกษาฯ

11 คาจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม 
(นม)  ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดจางอาหาร

เสรมิ (นม)  ใหแกศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน  260  วัน จํานวน  60  คน

อัตราคนละ  7.37  บาท

114,972 อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

12 คาจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม 
(นม)  ใหกับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดจางอาหาร

เสรมิ (นม)  ใหกับโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน   สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก 

ป.1–ป.6  จํานวน  230  วัน  ใน

อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 

240 คน

440,726 อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

ที่
พ.ศ.2564

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.1  แผนงานการศกึษา (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประกอบดวย อบต. กองการศึกษาฯ

-  โรงเรียนบานหนองไผ เมืองเกษตร

-  โรงเรียนบานคเูมือง

-  โรงเรียนบานบุตะโก

13 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหกับเด็กนักเรียนอนุบาล และ

เด็ก ป.1 - ป.6  จํานวน  230 คน

อัตราคนละ  21  บาท  จํานวน  

200  วัน ประกอบดวย

966,000 อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

-  โรงเรียนบานหนองไผ

-  โรงเรียนบานคเูมือง

-  โรงเรียนบานบุตะโก

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมการเขารวม
แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ  ประจําป พ.ศ.
2565

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดาํเนิน

โครงการ เปนคาอุปกรณการ

แขงขัน อาหารวาง อุปกรณสนาม 

เครื่องเสียง ถวยรางวลั  ใบประกาศ

เกียรติบัตร และคาใชจายอื่นๆ ที่

จําเปนและเก่ียวของ

20,000 ขึ้นอยูกับ

หนวยงานท่ี

เปนเจาภาพ

จัดการแขงขัน

กองการศึกษาฯ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาใชจายในงานพระราชพิธี  
งานรัฐพิธี  พิธีทางศาสนา

เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย ชอ

ดอกไม กระเชาดอกไมและพวง

มาลา ในงานพระราชพิธ ีรัฐพิธ ี พิธี

ทางศาสนา การประดับตกแตง

สถานที ่ จัดหาสิ่งของเครื่องใช  

เครื่องสกัการะตาง ๆ ในการจัดงาน

พระราชพิธ ี งานเฉลิมฉลองเน่ืองใน

วันสําคัญของทางราชการ  ทาง

ศาสนา  งานทําบุญเลี้ยงพระ    เปน

ตน

5,000 อบต.    
เมืองเกษตร

สํานักงานปลัด อบต.

2 โครงการสงเสริมการเขารวม 
รําโทน  และรําบวงสรวงทาน
ทาวสุรนารี   อําเภอ       
ขามสะแกแสง ประจําป  
2565

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดาํเนิน

กิจกรรมสงเสริมการเขารวมรําโทน 

และรําบวงสรวงทานทาวสุรนาร ี 

อําเภอขามสะแกแสง เชน คาแตง

กาย คาแตงหนา ทําผม  และ

รายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ 

35,000 สนามหนาที่

วาการ

อําเภอขาม

สะแกแสง

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุ  
ประจําป 2565

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม

ประเพณีสงกรานต  สืบสาน

วัฒนธรรมไทยรดน้ําดําหัวขอพร

ผูสูงอาย ุเชน คาปาย คาอาหารวาง 

คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ     

ที่จําเปนและเกี่ยวของ

20,000 อบต.    
เมืองเกษตร

กองการศึกษาฯ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2564



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การปรับปรุง/จัดทําและดูแล
เว็บไซต อบต.เมืองเกษตร

เพ่ือจายเปนคารับปรุง/จัดทําและ

ดูแลเว็บไซต อบต.เมืองเกษตร      

คาเชาพื้นท่ีใหบริการเว็ปไซต (โดเมน

เนม)   คาเชาพื้นท่ีบริการอินเตอรเน็ต

4,000 อบต.    
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

2 อินเตอรเน็ตตําบลเพ่ือบริการ
ประชาชน

- เพ่ือจายเปนคาอินเตอรเน็ตเพ่ือ

บริการประชาชน  และคาสื่อสาร

อื่น ๆ เชน  คาเคเบ้ิลทีวี  คาสื่อสาร

ผานดาวเทียม และใหหมายความ

รวมถึงคาใชจาย  เพ่ือใหไดใชบริการ

ดังกลาว

45,000 อบต.     
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

3 การจัดทําเอกสารวารสาร     
แผนพับ  สิ่งพิมพเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล อบต.

เพ่ือจายเปนคาจางโฆษณาและ

เผยแพรประชาสัมพันธ  การจัดทํา

เอกสารแผนพับ ใบปลิว วารสาร  

เผยแพร  ประชาสัมพันธ  การ

จัดทําปายประชาสัมพันธ  

ไมใช
งบประมาณ

อบต.    
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การจัดนิทรรศการผลงาน  และ

กิจกรรมนโยบายของ อบต.เมือง

เกษตรเทศกาลงานประเพณี

วัฒนธรรมตาง ๆ ของจังหวัด

นครราชสีมา

4 โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด

ประชุมอบรมบุคลากรเลอืกตั้ง  

รวมท้ังผูสมัคร และบุคคลที่

เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  

ประกาศหรือคําสั่งของ กกต.  เชน 

ระเบียบวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 

คาใชจายในการจัดตั้งศูนย

ประสานงานการเลือกตั้ง คา

ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง  

400,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

สํานักปลัด อบต.

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คาจัดพิมพบัตรเลือกตั้ง/บัตร

เลือกตั้งตัวอยางรวมทั้งคาขนสง   

คาจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง/ผูเสียสิทธิเลือกตั้ง   คา

จัดพิมพ/ทําสําเนา/ หนังสือ  

ประกาศ ระเบียบ  ขอกําหนด  คูมือ

เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   คา

จัดซื้อ/ซอมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง  

และคูหาลงคะแนน  คาเครื่อง

เขียน  แบบพิมพและวัสดุที่ใชในการ

เลือกตั้ง  คาเชาอุปกรณตาง ๆ 

รวมถึงเครื่องใชสํานักงาน   คา

จัดทําปายประกาศผลการเลือกตั้ง  

คาพาหนะขนสงสิ่งของและอุปกรณ

การเลือกตั้ง  คาจัดสถานท่ีและทํา

ความสะอาด   คาวัสดอุุปกรณและ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ที่ โครงการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เครื่องเขียน  คาอาหารและ

เครื่องด่ืม   คาตอบแทน

คณะกรรมการการเลอืกตั้งประจํา 

อปท.  และคาตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการและเจาหนาที่หนวย

เลือกตั้ง/ที่นับคะแนน  และ 

รายการคาใชจายอื่นท่ีอาจเกิดขึ้น  

ตั้งไว  150,000  บาท

-คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  คาตอบแทนสําหรับ

เจาหนาที่ท่ีไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติหนาที่สําหรับหนวยเลือกตั้ง/

ที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถิ่น  ตั้งไว 

250,000 บาท

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 คาจางที่ปรึกษา  เพ่ือวิจัย  
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซึ่งไมใชการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภณัฑที่ดิน และ/
หรือสิ่งกอสราง

 เพ่ือจายคาใชจายในการดําเนินการ

จางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง

เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความพึง

พอใจของผูรับบริการจากองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร     

เพ่ือใชในการกําหนดประโยชนตอบ

แทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก

ขาราชการ ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบลเมืองเกษตร

20,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

สํานักปลัด 
อบต.

6 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน  เชน  

100,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

กองคลัง

- คาตอบแทน/คาปฏิบัติงานลวงเวลา

ในวันทําการ/วันหยุดราชการ พนักงาน

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดทําแผนท่ีแมบทและคัดลอก

ขอมูลที่ดิน  พนักงานเดินสํารวจ

ภาคสนาม   ตั้งไว 30,000 บาท

- คาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดทํา
ศูนยอํานวยการฯ คาวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการจัดทําแมบทและ
คัดลอกขอมูล  คาวัสดุอุปกรณท่ี
ใชในการเดินสํารวจภาคสนาม  
คาวัสดุอุปกรณและแบบพิมพที่ใช
ในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  และวัสดุ
ครุภัณฑอื่น ๆ ที่ใชในโครงการฯ  
ตั้งไว 30,000 บาท

- คาใชจายอื่น ๆ เชนคาลงทะเบียน

ฝกอบรม  คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง 

และคาพาหนะในการเดินทางไป

ราชการ  ตั้งไว  40,000 บาท

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที/่ใหบริการประชาชน
นอกเวลาราชการ

เพ่ือเปนการใหบริการประชาชนใน

เชิงรุก  และอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชน

ไมใช
งบประมาณ

ตําบล   
เมืองเกษตร

กองคลัง

8 โครงการเสริมสรางคณุธรรม  
จริยธรรม  เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชนสุขของประชาชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุม

เชน คาวิทยากร  คาพาหนะ คาที่

พัก  คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม  คาของท่ีระลึก ที่จําเปน

การฝกอบรมสัมมนาเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ

ประโยชนสุขของประชาชน  ในการ

อบรม ศึกษา ดูงานทั้งในประเทศ

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับ

โครงการ

20,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

สํานักปลัด อบต.

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ  ผด. 02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรดานตาง ๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักรของนายกองคการ

บริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล  

เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล   รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล  

พนักงานสวนตําบล และพนักงาน

จาง โดยจายเปน คาธรรมเนียม  

คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่

พัก    คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไป

ราชการ 

379,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

ทุกสวน
ราชการใน 
อบต.เมือง
เกษตร

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส. 
และ  Big  Cleaning  Day  
ภายในองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร

จัดกิจกรรมทําความสะอาดบริเวณ

รอบ ๆ อาคารสํานักงาน และ

บริเวณรอบ ๆ เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในโครงการจัดกิจกรรม 5 ส. และ 

Big Cleaning day ภายในองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวเน่ืองของ

โครงการ

5,000 อาคาร

สํานักงาน 

อบต.เมือง

เกษตร และ

บริเวณรอบๆ

สํานักปลัด อบต.

11 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ใหบริการประชาชนองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

-  คาวัสด ุ และ คาใชจายอื่น ๆ 542,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

ทุกสวนราชการ

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชาคมและประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนคาจัดเวทีสงเสริม

ประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล 

หรือการประชุมจัดทําแผนชุมชน 

แผนพัฒนาตําบล เชน คาวิทยากร  

คาอาหาร  อาหารวางและ

เครื่องด่ืม  คาปายประชาสัมพันธ 

และคาใชจายอื่นท่ีเก่ียวของกับ

โครงการ

10,000 ตําบล   
เมืองเกษตร

สํานักปลัด อบต.

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



















1,510,000



10,000



8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว

8.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันพริกและ
ของดีอําเภอขามสะแกแสง  
ประจําป 2565

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน

วันพริกและของดีอําเภอ           

ขามสะแกแสง เปนคาตกแตงรถ

ขบวนแห คาจางเหมาทําปาย       

คาเครื่องเสียง คาอาหารวาง ฯลฯ

230,000 สนามหนาที่   

วาการอําเภอ

ขามสะแกแสง

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
สถานที่

ดําเนินการ



 

1.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกาอี้สําหรับ

นั่งทํางาน

เกาอี้สําหรับนั่งทํางานแบบมี

ลอเลื่อน มีพนักพิง  มีที่เทาแขน  

จํานวน  1  ตัว

3,500 อบต.เมืองเกษตร สํานักปลัด อบต.

2 โตะทํางาน โตะทํางาน จํานวน  1  ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ
5,000 อบต.เมืองเกษตร สํานักปลัด อบต.

    - ความกวางไมนอยกวา  

75  เซนติเมตร

    - ความยาวไมนอยกวา  

150  เซนติเมตร

    - ความสูงไมนอยกวา  75   

เซนติเมตร

1.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตูเหล็กทึบเก็บ

เอกสาร แบบ

 2 บาน

ตูเหล็กทึบสําหรับเก็บเอกสาร 

แบบ 2 บานเปด จํานวน 4  ตู 

ๆ ละ 5,900 บาท  

23,600 อบต.เมืองเกษตร กองคลัง

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

1.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คุณลักษณะดังนี้

1)  มีมือจับชนิดบิด

2)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3)  คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

3 พัดลมตั้งพ้ืน พัดลมตั้งพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ตัว
2,700 อบต.เมืองเกษตร กองคลัง

คุณลักษณะดังนี้

1)  ปรับแรงลมได 3 ระดับ

2)  ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟ

เบอร 5

1.3 แผนงาน การศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกาอี้สําหรับ

นั่งทํางาน

เกาอี้สําหรับนั่งทํางานแบบมี

ลอเลื่อน มีพนักพิง  มีที่เทาแขน  

จํานวน  1  ตัว

3,500 อบต.เมืองเกษตร สํานักปลัด อบต.

๓๘,๓๐๐

พ.ศ.2565ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม



 

2.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  เครื่องชารจ

แบตเตอรี่  

60V  60A

 เครอืงชารจ์
แบตเตอร ี60V 
60A จํานวน 1 เครอืง

4,500 อบต.เมืองเกษตร กองชาง

คณุลักษณะ
ครภุณัฑป์ระกอบดว้ย

- แรงดันไฟเขา้ 
220v – 240v / 50/6
0 Hz
- แรงดันไฟออก 
6v,12v,24v,36v,48,
60v
- กระแสไฟฟ้าออก 
output current 60A

- เป็นเครอืงชารจ์
แบตเตอรชีนดิแบบ
รถเข็น สําหรับใช ้
ชารจ์แบตเตอรี
ขนาด 6v,12v,24v 
สามารถใชไ้ดท้งั
แบตเตอรนํีา 
แบตเตอรแีหง้ และ
แบตเตอรดีฟีไซเคลิ

พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565



 

2.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2  เครื่องสกัด

คอนกรีตไฟฟา

เครื่องสกัดคอนกรีต

ไฟฟา  จํานวน ๑ เครื่อง

6,500 อบต.เมืองเกษตร กองชาง

- กําลังไฟท่ีใช 900 วัตต

- อัตราเจาะกระแทกตอ

นาท ี(IPM) 2900 IPM

3  เล่ือยฉลุไฟฟา เลื่อยฉลุไฟฟา  จํานวน 1 

เครื่อง

6,500 อบต.เมืองเกษตร กองชาง

- กําลังไฟฟา 450 วัตต

- ความเร็วชวงชัก 

0-3100 SPM

- สมรรถนะ -ไม 65 มม.

- สมรรถนะ -เหล็ก 6 มม.

๑๗,๕๐๐

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม



 

3.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

3.1 แผนงาน การบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่อง

คอมพิวเตอร

โนตบุก 

สําหรับงาน

สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน  2  

เครื่อง  ราคาเครื่องละ  

16,000 บาท  เปนไปตาม

เกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ.2563  

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

32,000 อบต.เมืองเกษตร สํานักปลัด อบต.

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.02/1

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565



 

3.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3.2 แผนงาน การบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เครื่องพิมพ

แบบฉีดหมึก

พรอมตดิตั้ง

ถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank 

Printer)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมตดิตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)  

จํานวน 1 เครื่อง  เปนไป

ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ.2563  

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

7,500 อบต.เมืองเกษตร กองคลัง

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

3.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3.3 แผนงาน การศึกษา  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องพิมพ

เลเซอร หรือ 

LED สีชนิด 

Network  

แบบท่ี 1 (18

 หนา /นาท)ี

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED สีชนิด Network  

แบบท่ี 1 (18 หนา /นาท)ี

  จํานวน 1 เครื่อง  

เปนไปตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประจําป 

พ.ศ.2563  ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

10,000 อบต.เมืองเกษตร กองการศึกษาฯ

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565



 

3.  ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3.3 แผนงาน การศึกษา  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองพิมพ 

Multifunction

 แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ  (Ink

 Tank Printer)

เครื่องพิมพ  

Multifunction  แบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก

พิมพ (Ink Tank Printer) 

 จํานวน 1 เครื่อง  เปนไป

ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ.2563  

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม

7,500 อบต.เมืองเกษตร กองการศึกษาฯ

๕๗,๐๐๐รวม

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุพ.ศ.2564 พ.ศ.2565


