
ไมได
ดําเนินงาน

อยูระหวาง
ดําเนินงาน

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ

ยกเลิก/
ไม

ดําเนินการ1 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ

โครงการฝกอบรม

อาชีพระยะสั้น

25,000.00 0.00        25,000.00 สํานักปลัด อบต. /

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ

โครงการสงเสริม

สนับสนุนการเรียนรู

 และการดําเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง

30,000.00 0.00        30,000.00 สํานักปลัด อบต. /

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานคณุภาพชีวิต

โครงการปองกัน

และลดอุบัติภัย บน

ทองถนน

20,000.00 1,920.00        18,080.00 สํานักปลัด อบต. /

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานคณุภาพชีวิต

โครงการปองกัน

และควบคุมโรค 

ไขเลือดออก

100,000.00 0.00      100,000.00 กองสาธารณสุขฯ /

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานคณุภาพชีวิต

โครงการปองกัน

และแกไขปญหา ยา

เสพติดในชุมชน

15,000.00 0.00        15,000.00 กองสาธารณสุขฯ /

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ปงบประมาณ  2565  ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม  25645 - มีนาคม  2565)

ผลการดําเนินงาน

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
คงเหลือ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุที่ ยุทธศาสตร โครงการ
งบประมาณ

อนมุัติ
งบประมาณ

เบิกจาย



6 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานคณุภาพชีวิต

โครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระราชปณิธาน

 ศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลกัษณ 

อัครกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

30,000.00 0.00        30,000.00 กองสาธารณสุขฯ /

7 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานคณุภาพชีวิต

โครงการสงเคราะห

ชวยเหลือเด็ก 

เยาวชน ประชาชน

ผูดอยโอกาสในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต

50,000.00 0.00        50,000.00 กองสาธารณสุขฯ /



8 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานคณุภาพชีวิต

โครงการพัฒนา

เยาวชนไทย 

หางไกลยาเสพติด

ตําบลเมืองเกษตร

25,000.00 0.00        25,000.00 สํานักปลัด อบต. /

9 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานคณุภาพชีวิต

โครงการจัดการ

แขงขันกีฬา อบต. 

เมืองเกษตรเกมส 

ตานยาเสพติด

   150,000.00 0.00                     -   กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/ โอน

งบประมาณ/

เนื่องจาก

สถานการณ

Covid-19  จึง
10 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานคณุภาพชีวิต

โครงการสงทีม

นักกีฬาเขารวมการ

แขงขัน สัมพันธวนั

ทองถิ่นไทยตานภัย

ยาเสพติด

10,000.00 0.00        10,000.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/

11 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานคณุภาพชีวิต

โครงการควบคมุ

และปองกันโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)

40,000.00 0.00        40,000.00 กองสาธารณสุขฯ /

12 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

โครงการฝกอบรม

เพ่ือปลูกจิตสํานึก 

การกําจัดขยะใหถูก

สุขลักษณะ

10,000.00 0.00        10,000.00 กองสาธารณสุขฯ /



13 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

โครงการปลูกตนไม

เพ่ือ เฉลิมพระ

เกียรติฯ

10,000.00 0.00        10,000.00 กองสาธารณสุขฯ /

14 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

โครงการตกแตง

สวนหยอมหนาที่ทํา

การ อบต.เมืองเกษตร

20,000.00 0.00        20,000.00 กองสาธารณสุขฯ /

15 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และสาธารณูปโภค

ปรับปรุงผิวจราจร

เดิมเปนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

จากกระทอมนางเจือ

 ซอยตานี ตนซอย - 

สุดซอย บานโนน

ตําหนัก หมูที่ 4

200,000.00 0.00      200,000.00 กองชาง /

16 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และสาธารณูปโภค

ปรับปรุงผิวจราจร

เดิมเปนผิวจราจรหิน

คลุกฝงคลองจากรี

สอรทเมืองทอง - 

นานางศรีไพร 

บานเมืองทอง หมูท่ี 6

200,000.00 0.00      200,000.00 กองชาง /



17 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และสาธารณูปโภค

ปรับปรุงผิวจราจร

เดิมเปนผิวจราจร 

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยศาลตาปู บาน

หนองโบสถ หมูท่ี 7

40,000.00 0.00        40,000.00 กองชาง /

18 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และสาธารณูปโภค

ขยายทางจากบาน

หนองโบสถ - บาน

โนนตาํหนัก เสริมดิน

ไหลทาง บานหนอง

โบสถ หมูที่ 7

160,000.00 0.00      160,000.00 กองชาง /

19 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และสาธารณูปโภค

วางทอเมนทระบบ

ประปาใหมภายใน

หมูบาน บานหนอง

ไผ หมูที่ 1

200,000.00 0.00      200,000.00 กองชาง /

20 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และสาธารณูปโภค

ซอมแซมผิวจราจร

เดิมเปน ผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทางเขาวัดตะโก ถึง 

หนาฝายตะโก บาน

ตะโก หมูที่ 3

200,000.00 0.00      200,000.00 กองชาง /

21 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และสาธารณูปโภค

ปรับปรุงผิวจราจร

เดิมเปนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานโนนเกษตร หมูที่

 5

200,000.00 0.00      200,000.00 กองชาง /



22 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการศึกษา

โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ

20,000.00 0.00        20,000.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/

23 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการศึกษา

โครงการจัด

นิทรรศการแสดงผล

งาน เด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ประจําป การศกึษา

10,000.00 0.00        10,000.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/

24 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการศึกษา

โครงการศกึษาแหลง

เรียนรูนอกสถานท่ี 

ของเด็กนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.เมืองเกษตร

20,000.00 0.00        20,000.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/

25 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการศึกษา

โครงการสงเสริมการ

เขารวมแขงขันกีฬา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สัมพันธ ของ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

20,000.00 0.00        20,000.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/

26 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการศึกษา

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

450,250.00 110,250.00      110,250.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/

27 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการศึกษา

โครงการสภาเด็ก

และเยาวชน

20,000.00 0.00        20,000.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/



28 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการศึกษา

โครงการสงเสริม

และสนับสนุนอาหาร

 กลางวัน

966,000.00 427,980.00      427,980.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/

29 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

โครงการสงเสริมการ

เขารวมรําโทนใน 

งานบวงสรวงทาน

ทาวสุรนารี

35,000.00 0.00        35,000.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/

30 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต 

และวันผูสูงอายุ

20,000.00 0.00        20,000.00 กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/

31 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหาราชการ

ทองถิ่นใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการที่ดี

โครงการจัดกิจกรรม

 ๕ ส. และ Big 

Cleaning Day 

ภายในองคการ

บริหารสวนตําบล

เมืองเกษตร

5,000.00 0.00          5,000.00 สํานักปลัด อบต. /

32 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหาราชการ

ทองถิ่นใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการที่ดี

โครงการจัดการ

เลือกตั้งผูบริหาร

ทองถิ่น และสมาชิก

สภาทองถิ่น

150,000.00 150,000.00        77,471.56 สํานักปลัด อบต. /



33 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหาราชการ

ทองถิ่นใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการที่ดี

โครงการจัดทําแผน

ที่ภาษีและทะเบียน 

ทรัพยสิน

100,000.00 0.00      100,000.00 กองคลัง /

34 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหาราชการ

ทองถิ่นใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการที่ดี

โครงการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน และ

ประโยชนสุขของ

ประชาชน

     20,000.00 0.00                     -   สํานักปลัด อบต. / โอน

งบประมาณ/

เนื่องจาก

สถานการณ

Covid-19  จึง

ไมสามารถจัด

โครงการได

35 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหาราชการ

ทองถิ่นใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการที่ดี

โครงการประชาคม

และประชุมเชิง 

ปฏิบัติการเพ่ือ

สงเสริมการจัดทํา

แผน ชุมชนและ

แผนพัฒนาทองถ่ิน

10,000.00 0        10,000.00 สํานักปลัด อบต. /

36 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสงเสริมการทองเท่ียว

โครงการสงเสริม

และสนับสนุนการจัด

 งานพริกและของดี

อําเภอขามสะแกแสง

   230,000.00 0.00                     -   กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

/ โอน

งบประมาณ/

เนื่องจาก

สถานการณ

Covid-19  จึง

ไมสามารถจัด


