


   

คํานํา 
 

 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 -  
2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562   น้ัน 

  เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร  ยังไมครอบคลุมกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรจะดําเนินการ   ดังนั้น  
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร (พ.ศ.2561-2565)   เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)    โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ขอ 9  
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร   ฉบับนี้  จะสามารถบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดใหแกประชาชนในเขตตําบลเมืองเกษตร
ทั้งสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และสุดทายนี้ขอขอบคุณ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   ประชาคมทองถ่ิน     เจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ   ในองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร   ภาครัฐและเอกชน   ที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ใหสําเร็จลุลวงดวยดีมา ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
              องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเกษตร 
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หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  (ฉบับที่ 2) 

 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน  และไดมีการจัดทําและประกาศการใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565)  เม่ือวันที่  14  มิถุนายน  2562 
 

  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีความจําเปนในการเพิ่มเติม  โครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณ
ปจจุบันตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี  และเพ่ือเปนการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือใหเหมาะสม  สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน  ทั้งนี้เพื่อ
นําไปใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามระเบียบกฎหมาย
ตอไป 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน  โดยแผนพัฒนาสามารถแกไข  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความจําเปนและเหมาะสม  โดยใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ขอ ๘ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

“เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไขแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  อําเภอ และ
จังหวัดทราบดวย” 

ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินดําเนนิการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติม 
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเตมิใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให 
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

ขอ ๑๐ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ ๒๒/๑ และขอ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
 
 
 
 



   

“ขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว   
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

“ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เก่ียวกับโครงการ 
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว” 
 

  ดังนั้น   เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ  และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จึงไดเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) 
 
 

 
*********************************** 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

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

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

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - - 1 15,000 1 15,000 2 30,000

รวม - - - - - - 1 15,000 1 15,000 2 30,000

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - 1 100,000 1 100,000 2 200,000

2.2  แผนงานสาธารณสุข 2 40,000 2 40,000 4 80,000

2.3  แผนงานเคหะและชุมชน 2 970,000 3 1,460,000 5 2,430,000

รวม - - - - - - 5 1,110,000 6 1,600,000 11 2,710,000

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

- - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 39 12,975,500 39 12,975,500 78 25,951,000

4.2  แผนงานการเกษตร - - - - - - 22 10,730,000 22 10,730,000 44 21,460,000

รวม - - - - - - 61 23,705,500 61 23,705,500 122 47,411,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

ป 2561 ป 2563 ป 2565ป 2562 ป 2564

ยุทธศาสตร

รวม 5 ป



แบบ ผ. 01

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

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

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

- - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

- - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 1 45,000 1 45,000 2 90,000

7.2  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 490,000 1 490,000 2 980,000

รวม - - - - - - 2 535,000 2 535,000 4 1,070,000

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว

- - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 69 25,365,500 70 25,855,500 139 51,221,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2564

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รวม 5 ป



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตร

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูสงเสริม  -เพ่ือสงเสริมความรูและ ประชาชนใน - - - 15,000 15,000 รอยละ 80 ผูเขารวม  -ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง  บานหนองโบสถ  พัฒนากลุมอาชีพตางๆใหกับ หมูบานหนองโบสถ โครงการสามารถนําไป ในหลักวิชาการในการประกอบ

หมูท่ี 7 ประชาชนภายในหมูบาน (เลี้ยงหมูหลุม) ปฏิบัติไดจริง อาชีพเพ่ิมมากขึ้น

หนองโบสถ

รวม     1        โครงการ - - - - - 15,000 15,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ - เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความ จัดสงเจาหนาที่และ - - - 100,000 100,000 รอยละ 80 ของผูเขา  -เจาหนาที่และสมาชิก อปพร. สํานักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร เขมแข็งใหแกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก อปพร.เขา รวมโครงการไดรับการ นําความรูและประสบการณที่ได

ปกครองสวนทองถิ่น ใหมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนาที่ ประชุม/อบรม อบรมและสามารถนํา มาเปนแนวทางทํางานสามารถ

ชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกัน จํานวน 50 คน ความรูไปปฏิบัติไดจริง ทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพ

และบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขึ้น

รวม     1        โครงการ - - - - - 100,000 100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการคุมกําเนิดสุนัขและแมว -เพ่ือควบคมุปริมาณประชากร สุนัขและแมวของประชาชน - - - 50,000 50,000 รอยละ 70 ของจํานวน -ปริมาณประชากรสุนัขและแมว กองสาธารณสุขฯ

อยางถาวร สุนัขและแมวไมใหมีมากเกินไป และสัตวจรจัดในเขต สุนัขและแมวลดลง ลดลงจากปที่ผานมา

-เพ่ือลดอัตราการแพรเชื้อโรค พ้ืนท่ีรับผิดชอบ -อัตราการแพรเชื้อโรคพิษสุนัขบา

พิษสุนัขบาสูคน ขององคการบริหารสวนตําบล สูคนในพ้ืนท่ีลดนอยลง

-เพ่ือลดปรมิาณสัตวจรจัดในพ้ืนที่ -ปริมาณสัตวจรจัดในพื้นที่ลดลง

๒ โครงการควบคมุและปองกันโรค -เพื่อการดูแลเฝาระวังปองกันตนเอง จํานวน ๑  ครั้ง - - - 40,000 40,000 รอยละ 100 เปนพื้นที่  -ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ กองสาธารณสุขฯ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปลอดโรคติดตอ สมบูรณ แข็งแรง และชุมชน

(COVID-19) และการจัดทํา ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ปราศจากโรครายแรง

หนากากอนามัยปองกันโรค  -เพ่ือปองกันและควบคุมโรค

มิใหเกิดขึ้น/ปองกันการแพร

ระบาดของโรค

รวม     2        โครงการ - - - - - 90,000 90,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 7  ยุทธศาสตรดานการพัฒาการทองเท่ียว  ศาสนา -วัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอสรางสนามกีฬาประจํา  -เพื่อใหประชาชน และเยาวชน จํานวน  1  แหง - - - - 490,000 รอยละ 80 ของประชาชน  -ประชาชนมีสถานที่ในการ กองชาง

หมูบาน  บานหนองไผ  หมูท่ี 1 มีสถานที่ออกกําลังกายเพื่อเสริมสราง มีสุขภาพแข็งแรงและเกิด ออกกําลังกายและใชเวลาวาง

สุขภาพรางกายที่แข็งแรงและสราง ความรักสมัครสมานสามัคคี ใหเปนประโยชน

ความสมัครสมานสามัคคีใหเกิดขึ้น ในหมูคณะ

2 ซอมแซมสนามกีฬาภายใน อบต.  -เพื่อใหประชาชน และเยาวชน จํานวน  1  แหง - - - 490,000 490,000 รอยละ 80 ของประชาชน  -ประชาชนมีสถานที่ในการ กองชาง

เมืองเกษตร มีสถานที่ออกกําลังกายเพื่อเสริมสราง มีสุขภาพแข็งแรงและเกิด ออกกําลังกายและใชเวลาวาง

สุขภาพรางกายที่แข็งแรงและสราง ความรักสมัครสมานสามัคคี ใหเปนประโยชน

ความสมัครสมานสามัคคีใหเกิดขึ้น ในหมูคณะ

3 กอสรางสนามกีฬา ภายใน  อบต.  -เพื่อใหประชาชน และเยาวชน จํานวน  1  แหง - - - 480,000 480,000 รอยละ 80 ของประชาชน  -ประชาชนมีสถานที่ในการ กองชาง

เมืองเกษตร มีสถานที่ออกกําลังกายเพื่อเสริมสราง มีสุขภาพแข็งแรงและเกิด ออกกําลังกายและใชเวลาวาง

สุขภาพรางกายที่แข็งแรงและสราง ความรักสมัครสมานสามัคคี ใหเปนประโยชน

ความสมัครสมานสามัคคีใหเกิดขึ้น ในหมูคณะ

รวม     3        โครงการ - - - - - 970,000 1,460,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารทั่วไป)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดซื้อกลองวงจรปด  พรอมติดตั้ง - เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย กลองวงจรปด - - - 120,000 120,000 รอยละ 80 ของ  - ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

ภายในหมูบานโนนตําหนัก หมูที่ 4 ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน พรอมตดิตั้ง ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัด

- เพ่ือสนับสนุนงานดานจราจร และปญหา จํานวน  3  จุด ในชีวิตและทรัพยสิน - สนับสนุนงานดานจราจร

อุบัติเหตุจากจราจร และสนุนสนุนการแกปญหา

- เพื่อสนับสนุนการปองกันอาชญากรรม การเกิดอุบัติเหตุจากการ

การโจรกรรม และปญหายาเสพติด จราจร

- สนับสนุนการปองกันอาชญากรรม

การโจรกรรม และปญหายาเสพติด

รวม     1        โครงการ - - - - - 120,000 120,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ถนนดินจากแยกบานนายดอน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x4x1.0 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึง บานหนองขาม และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานหนองไผ  หมูที่  1

๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนดิน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 380,000 380,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

จากหลักรอย ถึง ศาลตาปูใหม ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x4x๐.8 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๓ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 360,000 360,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x4x๐.1 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

โพธิ์เงิน 1 บานคเูมือง  หมูท่ี 2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๔ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 400,000 400,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 220x3x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

โกรกกันทรง บานคูเมือง หมูท่ี 2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 350,000 350,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

จราจรลูกรังซอยแจงพัฒนา ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,051x3x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๖ เกรดปรับเกลี่ยบดอัดแนนถนน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ กวาง 5 เมตร ยาว - - - 160,000 160,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทาง กองชาง

ภายในหมูบานคเูมือง  หมูท่ี  2 ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 2,000  เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 35,000 35,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ถนนดินซอยบานนางอบจากจุด ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 50x3x๐.5 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สิ้นสุดถนนคอนกรีต  ถึง สุดซอย และปลอดภัย พรอมใสทอ 1 จุด คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานตะโก หมูที่  3

๘ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 500x5x๐.1 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ทางเขาวัดตะโก ถึง หลังฝายตะโก  และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานตะโก  หมูท่ี 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 576,000 576,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 240x4x๐.10 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ซอยหลังโรงเรียนบานบุตะโก  และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนเกษตร  หมูท่ี 5

๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 1,080,000 1,080,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 450x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

จากหนาบานนางสํารวย ถึง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานตะโก  บานโนนเกษตร  

หมูท่ี  5

11 ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทางรวม - - - 350,000 350,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 103x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ทางเชื่อมถนนสายหลักเดิม และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

ทางเขาวัดโนนเกษตรและทางเขา

โรงเรียนบานบุตะโก

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 200,000 200,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 50x3x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ซอยเสริมสุข  บานโนนเกษตร และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

หมูท่ี  5

๑๓ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 336,000 336,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ถนนลูกรังบานโนนเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงบานเมืองทอง (นานางซอ) และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5

14 เกรดปรับเกลี่ยบดอัดแนนถนน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ กวาง 4 เมตร ยาว - - - 240,000 240,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทาง กองชาง

ภายในหมูบานโนนเกษตร ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 3,000  เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

หมูท่ี  5 ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 480,000 480,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 200x4x๐.10 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

จากปากทางถนนลาดยาง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานนางมาลัย ถึง บานนายมิน

รอดกลาง  บานเมืองทอง  

หมูท่ี 6

๑๖ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 840,000 840,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 350x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

จากบานนายสอน  ธีระธรรม  และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่  6

๑๗ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 336,000 336,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ถนนลูกรังจากบานนายมิน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 800x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รอดกลาง ถึงนานายประคอง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่  6

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรหินคลุกจากถนน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,400x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ลาดยางถึงบานโนนเกษตร และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่  6

๑๙ เกรดปรับเกลี่ยบดอัดแนนถนน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ กวาง 4 เมตร ยาว - - - 240,000 240,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทาง กองชาง

ภายในหมูบานเมืองทอง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 3,000  เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

หมูท่ี  6 ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๒๐ เกรดปรับเกลี่ยบดอัดแนนถนน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ กวาง 4 เมตร ยาว - - - 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทาง กองชาง

ภายในหมูบานหนองโบสถ ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 6,000  เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีการ การคมนาคมและมีเสนทาง

หมูท่ี  7 ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๒๑ ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 1,050,000 1,050,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

จราจรลูกรังคลองตาปานตอนลาง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,500x4x๐.15 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ไปทางทิศใต  บานคูเมือง และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

หมูท่ี 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ กอสรางรางระบายน้ําซอย  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล กวาง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. - - - 300,000 300,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

โพธิ์เงิน 2 บานคเูมือง  หมูท่ี 2 สะดวกยิ่งขึ้น ยาว  110 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

ระบายนํ้าที่สะดวก ปองกันน้ําทวม

23 ซอมแซมฝารางระบายน้ําจาก  -เพ่ือการระบายน้ําใหไหล ระยะทาง 350 เมตร - - - 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ระบายน้ําไดสะดวกในชวงฤดูฝน กองชาง

ทางเขาวัดตะโก  ถึง ลังฝายตะโก สะดวกยิ่งขึ้น ครัวเรือนทั้งหมด มีทาง และปองกันน้ําทวมขัง

บานตะโก  หมูท่ี 3 -เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ ระบายนํ้าที่สะดวก ปองกันน้ําทวม -ปองกันและลดอุบัติเหตุ

24 ขยายเขตประปาจากซอย  -เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อ ทอ  PVC  2" - - - 150,000 150,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการ กองชาง

เมืองเกา ถึง ศาลตาปูใหม การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ระยะทาง 600 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้าสะอาด อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 สําหรับอุปโภคบรโิภคตลอดทั้งป

25 ขยายเขตประปาซอยโพธิ์เงิน 1  -เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อ ทอ  PVC  2" - - - 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการ กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ระยะทาง 400 เมตร ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้าสะอาด อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

สําหรับอุปโภคบรโิภคตลอดทั้งป

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๖ ขยายเขตประปาจากบาน  -เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อ ระยะทาง 550 เมตร - - - 140,000 140,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการ กองชาง

นางเนียนนิภา  ถึง บานนายธง การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งป ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้าสะอาด อุปโภค บริโภคตลอดทั้งป

โลกประโคน บานเมืองทอง  หมูที่ 6 สําหรับอุปโภคบรโิภคตลอดทั้งป

27 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าจากบาน  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 200 เมตร - - - 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

นางจันทา  ถึง บานนายดอน ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานหนองไผ  หมูที่  1 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

28 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากปากทาง  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 1,300 เมตร - - - 325,000 325,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

ทาขาม ถึง เดิ่นสนามหนองตะครอ ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

(ฝายน้ําลน) บานคูเมือง หมูท่ี  2 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

29 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากปากซอย  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 350 เมตร - - - 87,500 87,500 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

เมืองเกา ถึง ศาลตาปูใหม ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานคเูมือง หมูที่  2 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอย  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 1,100 เมตร - - - 270,000 270,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

แจงพัฒนา ถึงนายเท่ียง ดังใหม ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานคเูมือง หมูที่  2 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

31 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอย  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 200 เมตร - - - 50,000 50,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

โกรกกันทรง บานคูเมือง หมูที่ 2 ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

32 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าจากบาน  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 80 เมตร - - - 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

พอเชย ถึง บานนายจวน ใชในครัวเรือนภายในพื้นท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานตะโก  หมูท่ี  3 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

33 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าซอย  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 80 เมตร - - - 20,000 20,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

บานยายหมอ  บานโนนเกษตร ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

หมูท่ี  5 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔ ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา จํานวน 6 จุด - - - 30,000 30,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

จํานวน  6  จุด  บานหนองไผ แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน บานนายบรรพน, ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

หมูท่ี 1 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน บานนายสุชาต,ิโคงบาน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

นายชินวัตร,บานนางเฟอง,

บานนายดอน,ทางเขาวัด

บานหนองไผ

35 ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ซอยโพธิ์เงิน 1 - - - 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -มีไฟฟาแสงสวางใชอยางทั่วถึง/ กองชาง

ซอยโพธิ์เงิน 1  บานคเูมือง แสงสวางสาธารณะ/ปองกัน จํานวน 3 จุด ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา ปองกันความเสียหายตอชีวิต

หมูท่ี 2 ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน แสงสวางเพียงพอ และทรัพยสิน

36 ติดตั้งแผงก้ันคลองตาปานตอนบน -เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน   2  จุด - - - 900,000 900,000 รอยละ 80 ของ  - ประชาชนไดรบัความปลอดภัย กองชาง

ถึงตอนลาง บานคูเมือง หมูที่ 2 -เพื่อปองกันความเสียหายตอ ประชาชนมีความปลอดภยั ในชีวิตและทรัพยสิน

ชีวติและทรัพยสินของประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิน - สนับสนุนงานดานจราจร

และสนุนสนุนการแกปญหา

การเกิดอุบัติเหตุจากการ

จราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๗ ซอมแซมผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 480,000 480,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 214x5x๐.10 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ ที่สะดวกสบายขึ้น

ภายในองคการบริหารสวนตําบล และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว

เมืองเกษตร

๓๘ ปรับปรุงระบบประปาภายใน  -เพื่อใหมีน้ําเพ่ือบริการประชาชน จํานวน  1  แหง - - - 80,000 80,000 รอยละ 80 ของระบบประปา  -ประชาชนที่มาใชบริการมีน้ําใช กองชาง

องคการบริหารสวนตําบล ท่ีมาใชบริการที่ อบต. ใชงานไดตามปกติ

เมืองกษตร เมืองเกษตร

39 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าจากบาน  -เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟา ระยะทาง 2,000 เมตร - - - 500,000 500,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

นายมิน ถึงประปาบานหนองไผ ใชในครัวเรือนภายในพ้ืนท่ี ครัวเรือนท้ังหมด มีไฟฟา อยางท่ัวถึง และมีแสงสวางใช

บานเมืองทอง  หมูที่ 6 เขตองคการบริหารสวนตําบล แสงสวางเพียงพอ ในทุกครัวเรือน

๔๐ กอสรางหอถังประปา -เพ่ือใชกักเก็บน้ําและใชใน จํานวน 1  แหง - - - 495,000 495,000 รอยละ 80 ของจํานวน -ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการ กองชาง

บานหนองโบสถ  หมูที่  7 ระบบประปาในการอุปโภค ครัวเรือนมีนํ้าใชอุปโภค อุปโภคบริโภค

บริโภค บริโภค

รวม    39    โครงการ - - - - - 12,085,500 12,085,500 - - -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางทอน้ําจุดสวนนางแตน  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได จํานวน  1  จุด - - - 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันน้ําทวมพื้นท่ีการ กองชาง

บานหนองไผ  หมูที่  1 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้าใช เกษตร

 -เพ่ือปองกันน้ําทวมพื้นท่ี เพ่ือการเกษตรอยาง  - ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

การเกษตร เพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

2 วางทอน้ําซอยหลังบานนายวลัิย  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได จํานวน  1  จุด - - - 15,000 15,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันน้ําทวมพื้นท่ีการ กองชาง

เครื่องกลาง   บานหนองไผ ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้าใช เกษตร

หมูท่ี 1  -เพ่ือปองกันน้ําทวมพื้นท่ี เพ่ือการเกษตรอยาง  - ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

การเกษตร เพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

3 วางทอระบายนํ้าจากปากทาง -เพ่ือใหมีทางน้ําเขาสระน้ํา ระยะทาง  385  เมตร - - - 770,000 770,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาสระ -มีทางน้ําเขาสระกักเก็บน้ํา กองชาง

ซอยโพธิ์เงิน 2 ถึงหนาวัดคูเมือง  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได กักเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภค  - ประชาชนมีนํ้าใชเพื่อการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น บริโภค และการอุปโภค - บริโภค

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป อยางเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 วางทอระบายนํ้าจากหนาวัด -เพ่ือใหมีทางน้ําเขาสระน้ํา ระยะทาง  470  เมตร - - - 940,000 940,000 รอยละ ๘๐ มีน้ําเขาสระ -มีทางน้ําเขาสระกักเก็บน้ํา กองชาง

คูเมืองไปทางทิศใต -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได กักเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภค - ประชาชนมีนํ้าใชเพื่อการเกษตร

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น บริโภค และการอุปโภค - บริโภค

-เพ่ือเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป อยางเพียงพอ

รวม    4    โครงการ - - - - - 1,740,000 1,740,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การลดความเลื่อมล้ํา  เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.2  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วางทอน้ําจุดสวนนางแตน  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได จุดสวนนางแตน - - - 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันน้ําทวมพื้นท่ีการ กองชาง

บานหนองไผ  หมูที่ 1 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้าใช เกษตร

 -เพ่ือปองกันน้ําทวมพื้นท่ี เพ่ือการเกษตรอยาง  - ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

การเกษตร เพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

วางทอน้ําซอยหลังบานนายวิลัย  -เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได จุดสวนนางแตน - - - 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน -ปองกันน้ําทวมพื้นท่ีการ กองชาง

เครื่องกลาง บานหนองไผ หมูที่ 1 ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น ครัวเรือนทั้งหมด มีนํ้าใช เกษตร

 -เพ่ือปองกันน้ําทวมพื้นท่ี เพ่ือการเกษตรอยาง  - ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

การเกษตร เพียงพอ เกษตรอยางเพียงพอ

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปน  -เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ ระยะทาง - - - 250,000 250,000 รอยละ ๘๐ ของจํานวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางการคมนาคม กองชาง

ถนนหินคลุกจากถนนลาดยาง ใชในการคมนาคมอยางสะดวก 1,000x3x๐.60 ม. ครัวเรือนทั้งหมด มีการ และมีเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงบานโนนเกษตร และปลอดภัย คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

บานเมืองทอง  หมูที่  6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดซื้อพรอมติดตั้งผามาน  -เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย จัดซื้อพรอมติดต้ังผามาน - - - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ อาคารที่ทําการ อบต.มีความ สํานักปลัด

หนาตาง-ประตู และเวทีภายใน และสวยงาม หนาตาง-ประตู และเวที บริการมีความพึงพอใจ เปนระเบียบเรียบรอยและ

หองประชุมอเนกประสงคองคการ ภายในหองประชุม และมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สวยงาม 

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อเนกประสงค  อบต. องคกร

เมืองเกษตร

                                                     

รวม    1    โครงการ - - - - - 45,000 45,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

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

7.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ปรับปรุงโรงเก็บของเปนสํานักงาน  -เพ่ืออํานวยความสะดวก จํานวน 1 แหง - - - ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของผูมารับ ประชาชนไดรับความ กองชาง

กองชาง และบริการประชาชนที่มา บริการมีความพึงพอใจ สะดวกในการมาขอรับ

ติดตอขอรับบริการ และมีทัศนคติที่ดีตอองคกร บริการ

องคกร

รวม    1    โครงการ - - - - - 490,000 490,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เจาะบอน้ําบาดาลและติดต้ัง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ขุดเจาะน้ําแหลงใหมและติดตั้ง - - 450,000 450,000 - จํานวนของแหลงนํ้า -ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กองชาง

ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย สามารถนํามาใชในการอุปโภค ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ที่ไดรับการกอสราง/ การอุปโภคบริโภคใชใน

บานหนองไผ  หมูที่  1 บริโภคและทําการเกษตร พรอมอุปกรณ ปรับปรุง/บํารุงรักษา ชีวิตประจําวันและการเกษตร

ตลอดทั้งป จํานวน 1  แหง

2 เจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้ง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ขุดเจาะน้ําแหลงใหมและติดตั้ง - - 900,000 900,000 - จํานวนของแหลงนํ้า -ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กองชาง

ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย สามารถนํามาใชในการอุปโภค ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ที่ไดรับการกอสราง/ การอุปโภคบริโภคใชใน

บานคเูมือง  หมูท่ี  2 บริโภคและทําการเกษตร พรอมอุปกรณ ปรับปรุง/บํารุงรักษา ชีวิตประจําวันและการเกษตร

ตลอดทั้งป จํานวน 2  แหง

3 เจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้ง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ขุดเจาะน้ําแหลงใหมและติดตั้ง - - 450,000 450,000 - จํานวนของแหลงนํ้า -ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กองชาง

ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย สามารถนํามาใชในการอุปโภค ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ที่ไดรับการกอสราง/ การอุปโภคบริโภคใชใน

บานตะโก  หมูท่ี  3 บริโภคและทําการเกษตร พรอมอุปกรณ ปรับปรุง/บํารุงรักษา ชีวิตประจําวันและการเกษตร

ตลอดทั้งป จํานวน 1  แหง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้ง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ขุดเจาะน้ําแหลงใหมและติดตั้ง - - 450,000 450,000 - จํานวนของแหลงนํ้า -ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กองชาง

ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย สามารถนํามาใชในการอุปโภค ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ที่ไดรับการกอสราง/ การอุปโภคบริโภคใชใน

บานโนนตําหนัก  หมูท่ี  4 บริโภคและทําการเกษตร พรอมอุปกรณ ปรับปรุง/บํารุงรักษา ชีวิตประจําวันและการเกษตร

ตลอดทั้งป จํานวน 1  แหง

5 เจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้ง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ขุดเจาะน้ําแหลงใหมและติดตั้ง - - 450,000 450,000 - จํานวนของแหลงนํ้า -ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กองชาง

ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย สามารถนํามาใชในการอุปโภค ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ที่ไดรับการกอสราง/ การอุปโภคบริโภคใชใน

บานโนนเกษตร  หมูท่ี  5 บริโภคและทําการเกษตร พรอมอุปกรณ ปรับปรุง/บํารุงรักษา ชีวิตประจําวันและการเกษตร

ตลอดทั้งป จํานวน 1  แหง

6 เจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้ง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ขุดเจาะน้ําแหลงใหมและติดตั้ง - - 450,000 450,000 - จํานวนของแหลงนํ้า -ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กองชาง

ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย สามารถนํามาใชในการอุปโภค ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ที่ไดรับการกอสราง/ การอุปโภคบริโภคใชใน

บานเมืองทอง  หมูที่  6 บริโภคและทําการเกษตร พรอมอุปกรณ ปรับปรุง/บํารุงรักษา ชีวิตประจําวันและการเกษตร

ตลอดทั้งป จํานวน 1  แหง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 เจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้ง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ ขุดเจาะน้ําแหลงใหมและติดตั้ง - - 450,000 450,000 - จํานวนของแหลงนํ้า -ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กองชาง

ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย สามารถนํามาใชในการอุปโภค ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ที่ไดรับการกอสราง/ การอุปโภคบริโภคใชใน

บานหนองโบสถ  หมูที่  7 บริโภคและทําการเกษตร พรอมอุปกรณ ปรับปรุง/บํารุงรักษา ชีวิตประจําวันและการเกษตร

ตลอดทั้งป จํานวน 1  แหง

8 กอสรางฝายนํ้าลน  บานคเูมือง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี 2 สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

9 กอสรางฝายนํ้าลน  บานตะโก  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี 3 สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

10 กอสรางฝายน้ําลน  บานโนนตําหนัก  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี 4 สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 กอสรางฝายน้ําลน  บานโนนเกษตร  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี 5 สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

๑๒ กอสรางฝายนํ้าลน  บานเมืองทอง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี 6 สามารถเก็บกักน้ําไวใชไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

๑๓ ขุดลอกคลองตาปานตอนบน  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 ไวใชเพ่ือการเกษตรไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

๑๔ ขุดลอกคลองตาปานตอนลาง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

บานคเูมือง  หมูท่ี 2 ไวใชเพ่ือการเกษตรไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่  1  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

4.1  แผนงานการเกษตร (ดานการเศรษฐกิจ)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ ขุดลอกคลองบานตะโก  หมูท่ี  3  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

ไวใชเพ่ือการเกษตรไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

๑๖ ขุดลอกคลองบานโนนตําหนัก  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี 4 ไวใชเพ่ือการเกษตรไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

๑๗ ขุดลอกคลองบานโนนเกษตร  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี 5 ไวใชเพ่ือการเกษตรไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

๑๘ ขุดลอกคลองบานเมืองทอง  -เพ่ือใหมีแหลงน้ําสาธารณะ  จํานวน  1 แหง - - 490,000 490,000 - รอยละของพ้ืนที่  - ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตร กองชาง

หมูท่ี 6 ไวใชเพ่ือการเกษตรไดตลอด ทําการเกษตรมีน้ําใช อยางเพียงพอ

ทั้งป สําหรับทําการเกษตร

รวม     18        โครงการ - - - - 8,990,000 8,990,000 - - - -

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ 1.ครุภัณฑงานบาน -  .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) ผามานและอุปกรณ - - - 45,000 - สํานักปลัด

งานครัว ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร จํานวน  1 ชุด

-  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชน

2. ครุภัณฑสํานักงาน (1) เกาอี้สําหรับนั่งทํางาน - - - 3,500 - กองคลัง

จํานวน  1  ตัว

3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร (1) เครื่องคอมพิวเตอร - - - 46,000 - กองคลัง

All In One สําหรับงานประมวลผล

จํานวน  2  เครื่อง

(2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ - - - 8,900 - กองคลัง

LED ขาวดํา  ชนิด Network 

แบบท่ี 1  (28 หนา/นาท)ี

จํานวน  1  เครื่อง

(3) เครื่องสาํรองไฟฟา - - - 11,600 - กองคลัง

ขนาด 1 KVA

จํานวน  2  เครื่อง

รวม - - - 115,000 - 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



  แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ สาธารณสุข ครุภัณฑ 1.ครุภัณฑสํานักงาน -  .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) โตะทํางานระดับ - - - 5,000 - กองสาธารณสุขฯ

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร ปฏิบัติงาน จํานวน  1 ตัว

-  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชน

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร (1) เครื่องสํารองไฟฟา 800 VA - - - 2,500 - กองสาธารณสุขฯ

จํานวน  1  เครื่อง

(2) เครื่องพิมพ Multifunction - - - 7,500 - กองสาธารณสุขฯ

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน  1  เครื่อง

รวม - - - 15,000 - 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ 1.ครุภัณฑสํานักงาน -  .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) โตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต - - - 4,500 - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร จํานวน  1  โตะ

-  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชน

2. ครุภัณฑโรงงาน -  .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) ประแจคอมา  - - - 3,600 - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2 ตัว

-  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชน (2) ประแจคอมา  - - - 1,700 - กองชาง

ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ตัว

(3) ปนลมยิงตะปู (เหล็ก- - - - 5,900 - กองชาง

คอนกรีต) มีระบบเซฟตี้

กันลั่น  จํานวน  1  ชุด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ครุภัณฑกอสราง -  .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) กรรไกรตัดทอ PVC - - - 950 - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร ตัดได 2 นิ้วครึ่ง  จํานวน

-  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ 1  ตัว

ประชาชน

(2) ตูเครื่องมือชาง 7 - - - 57,000 - กองชาง

ลิ้นชักพรอมเครื่องมือ  

จํานวน  1  ชุด

(3) สวานกระแทกไฟฟา - - - 8,500 - กองชาง

กําลังไฟ  800  วัตต

สามารถเจาะ (คอนกรีต/

ไม/เหล็ก) 20/40/13

มิลลิเมตร  จํานวน 1 เคร่ือง

4.ครภุณัฑการเกษตร -  .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องโบเวอรเปาใบไม - - - 6,500 - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร เครื่องยนต ขนาด 1.2 

-  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ แรงมา  0.9  กิโลวตัต

ประชาชน จํานวน  1 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ครุภัณฑคอมพิวเตอร -  .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องคอมพิวเตอร - - - 44,000 - กองชาง

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร โนตบุกสําหรับงาน

-  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ ประมวลผล  จํานวน 2

ประชาชน เครื่อง

(2) เครื่องพิมพ Multifunction - - - 7,500 - กองชาง

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน  1  เครื่อง

รวม - - - 140,150 - 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ การเกษตร ครุภัณฑ 1. ครภุัณฑการเกษตร -  .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (1) เครื่องตัดหญา (แบบ - - - 9,500 - กองสาธารณสุขฯ

ทํางานของ อบต.เมืองเกษตร ขอแข็ง)  จํานวน 1 เครื่อง

-  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชน

รวม - - - 9,500 - 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา


