
      บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังช่วง
ทางโค้งกอไผ่ หมู่ที่ 2 ถึงฝายโคก
กฐิน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร
 ยาว 2000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 6000 ตารางเมตร

119,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
สายบา้นนายทธิ ์จิตชัยภมู ิหมู่ที่ 
10

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2100 ตารางเมตร

136,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
จากถนนด า ถึงไร่นายเหลียม หมู่
ที่ 8

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2700 ตารางเมตร

175,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
บริเวณบา้นหลังบา้นผู้ใหญ่แดง 
ถึงไร่นายบญุนอ้ย ศรีอนิ หมู่ที่ 10

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3 
ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1200 ตารางเมตร

77,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
สายคันคลองฝายบา้นเขานมนาง
 บา้นนางนอ้ย นายไพ(บา้นเกา่) 
หมู่ที่ 10

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 1400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4200 ตารางเมตร

275,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

ผด.๐๒

งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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      บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ผด.๐๒

งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
สายคันคลองล าหว้ยยาง ฝายตะ
กดุยอ ฝายนางแจ้ง หมู่ที่ 7

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 2000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7000 ตารางเมตร

453,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
สายบา้นนายนพินธ์ นอ้ยเจริญ 
หมู่ที่ 10

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 450 ตารางเมตร

29,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
สายฟาร์มนายเสนอ ถึงเขายายคง
 หมู่ที่ 10

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2100 ตารางเมตร

136,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
สายแยกเหมอืงลาด หมู่ที่ 2 ถึง
นานางสุภาพร บวัตา หมู่ที่ 9

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 2000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7000 ตารางเมตร

453,000 หมู่ที่ 2, 9 กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
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      บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ผด.๐๒

งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
สายไร่นางอไุร สวัสดี ถึงไร่นาย
เภา .หมู่ที่ 10

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 2000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 6000 ตารางเมตร

389,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
สายหนองอ าเภอ หมู่ที่ 5

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 1300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3900 ตารางเมตร

252,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
สายหมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 
บริเวณบา้นนายบญุชู เดชมาก 
ถึงศาลากลางบา้น หมู่ที่ 9

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2100 ตารางเมตร

136,000 หมู่ที่ 2, 9 กองช่าง

2,630,000

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

12 โครงการ งบประมาณรวม (สองล้านหกแสนสามหมื่น)
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      บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ผด.๐๒

งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระนอ้งนางเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช
กมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

เพื่อจัดซ้ือวัคซีนและอปุกรณ์ เพื่อปอ้งกนั
โรคพษิสุนขับา้ ตามโครงการฯ

69,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

14 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการส ารวจ
ข้อมลูสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์

12,300 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

15 โครงการด าเนนิงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุกจิการที่เปน็
สาธารณประโยชน ์แก ่10 หมู่บา้น ใน
เขตพื้นที่ต าบลคลองเกตุ

200,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

281,300

1.2 แผนงานสาธารณสขุ

3 โครงการ งบประมาณรวม (สองแสนแปดหมื่นหน่ึงพันสามรอ้ย)
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      บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ผด.๐๒

งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

16 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนนิการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด

100,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

17 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด (ศป.ปส.อ.)

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ ศูนย์ปฏบิติัการ
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
โคกส าโรง

50,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

150,000

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2 โครงการ งบประมาณรวม (หน่ึงแสนหา้หมื่น)
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      บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ผด.๐๒

งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

18 โครงการแข่งขันกฬีาภายใน
ต าบลคลองเกตุ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน
กฬีาภายในต าบลคลองเกตุ

114,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

19 โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วม
แข่งขันวันทอ้งถิ่นไทย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่ง
นกักฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีา

10,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

124,000

1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2 โครงการ งบประมาณรวม (หน่ึงแสนสองหมื่นสี่พัน)
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      บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ผด.๐๒

งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

20 โครงการปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณะภยัต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามโครงการฯ
 ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)

150,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

21 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหมแ่ละ
เทศกาลสงกรานต์

เพื่อใช้จ่ายในการเตรียมการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาอบุติัเหตุทางถนนต่างๆ ช่วง
เทศกาล

60,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

22 โครงการฝึกอบรมทบทวน      
อปพร. และ Otos

เพิ่มความรู้และทกัษะใหก้บัอปพร. , 
ประชาชนและต ารวจชุมชนผู้ประสาน
พลังแผ่นดินใหม้ศัีกยภาพ

50,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

23 โครงการชุดปฏบิติัการจิตอาสา
ภยัพบิติัประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตามโครงการฯ
 ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)

100,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

360,000

1.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4 โครงการ งบประมาณรวม (สามแสนหกหมื่น)
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      บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ผด.๐๒

งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

24 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม
สตรีและเยาวชน ต าบลคลองเกตุ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ
 ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 ม.ิย. 2561

50,000 ต าบลคลองเกตุ กอง
สวัสดิการ

สังคม

25 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,986,200 ต าบลคลองเกตุ กอง
สวัสดิการ

สังคม

26 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พกิาร 2,352,000 ต าบลคลองเกตุ กอง
สวัสดิการ

สังคม

27 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 42,000 ต าบลคลองเกตุ กอง
สวัสดิการ

สังคม

11,430,200

1.6 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

4 โครงการ งบประมาณรวม (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสองรอ้ย)
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      บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ผด.๐๒

งบประมาณ 
(บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

28 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนรัุกษ์
พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

40,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

40,000

1.7 แผนงานการเกษตร

1 โครงการ งบประมาณรวม (สี่หมื่น)
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