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ค าน า 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการท้ังหมดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท าให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/กิจกรรมและ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
เปน็เคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล ต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานจะช่วย
ใหก้ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า              
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                         
   บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด. 1)       ก 
   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (แบบ ผด. 2)                             1 - 17 
ภาคผนวก 

  - ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  - ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
เรื่อง ร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  - ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นฯ  เรื่อง ร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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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.

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

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

28 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนรัุกษ์
พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

40,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

40,000

1.7 แผนงานการเกษตร

1 โครงการ งบประมาณรวม (สี่หมื่น)

-9-



      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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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

29 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน ตามโครงการมหกรรม
การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฯ

30,000 ต าบลคลองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

30 โครงการจัดหาส่ือการเรียน
การสอน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
จ านวนเด็กทั้งส้ิน 31 คนๆ ละ 1700 
บาท / ปี

52,700 ต าบลคลองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

31 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนั
เด็ก

50,000 ต าบลคลองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

พ.ศ. 2564

2.1 แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณี

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
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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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

32 โครงการศูนย์ 3 วยัเทดิไทอ้งค์
ราชันย์

เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 20,000 ต าบลคลองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

33 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พฒันาเด็กอ่อนก่อนวยัเรียน
ตามแนวทาง BBL

เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ เปน็ไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561-2565

50,000 ต าบลคลองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 35,100 ต าบลคลองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

35 โครงการอาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน้ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
จ านวนเด็ก 31 คนๆ ละ 245 วนั

151,900 ต าบลคลองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2.1 แผนงานการศึกษา
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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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

36 ค่าอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ 
ศพด.อบต.คลองเกตุ และ เด็ก
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
ต าบล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม)  1. 
ศพด. อบต.คลองเกตุ จ านวน 31 คนๆ
 ละ 7.37 บาท 260 วนั  2. เด็ก
อนุบาลและเด็กประถม รร.บา้นคลอง
เกตุ / รร.บา้นหนองบวั / รร. บา้นหวั
ดง / รร. บา้นโคกสะอาด / รร. บา้น
เขาดิน รวม 285 คนๆละ 7.37 บาท 
260 วนั

605,600 ต าบลคลองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

37 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวนัใหก้ับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในต าบลคลองเกตุ

เพื่ออุดหนุนเปน็ค่าอาหารกลางวนั
ใหก้ับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่
ต าบลคลองเกตุ จ านวน 5  โรงเรียน 
ได้แก่ รร.บา้นคลองเกตุ / รร.บา้น
หนองบวั / รร. บา้นหวัดง / รร.บา้น
โคกสะอาด / รร.บา้นเขาดิน

1,140,000 ต าบลคลองเกตุ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2,135,3009 โครงการ งบประมาณรวม (สองล้านหน่ึงแสนสามหมื่นหา้พันสามรอ้ย)
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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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

38 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติและงานรัฐพธิต่ีางๆ

เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพธิี
ต่างๆ

250,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

39 โครงการอนุรักษว์ฒันธรรม
และประเพณีต่างๆ

เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีต่างๆ

245,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

40 โครงการด าเนินการหรือ
สนับสนุนจัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
ด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

200,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

41 โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนจังหวดัลพบรีุ 
ตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช

28,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

723,0004 โครงการ งบประมาณรวม (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพัน)

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

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

42 โครงการจัดประชุมประชาคม
จัดท าแผนพฒันาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเกตุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

30,000 ต าบลคลองเกตุ ส านักงาน
ปลัด

43 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ
การจัดท าแผนชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน

30,000 ต าบลคลองเกตุ ส านักงาน
ปลัด

44 โครงการส ารวจและจัดเกบ็ข้อมลู
พื้นฐาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการในการจัดเกบ็
ข้อมลูพื้นฐาน

50,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

45 โครงการด้านการพฒันาครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

30,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง
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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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

46 โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลด
ปญัหาขยะมลูฝอย ต าบลคลองเกตุ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกจิกรรม
ลดปญัหาขยะมลูฝอย

60,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

47 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์ต าบลคลองเกตุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ต าบลคลองเกตุ

30,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

48 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญ
ของชาติ

เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 40,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

49 โครงการส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพชีวติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประชาคมจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2561 -2565

30,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

50 โครงการจัดงานวันทอ้งถิ่นไทย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมวัน
ทอ้งถิ่นไทย

20,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

51 โครงการอ าเภอโคกส าโรง และ 
อบต. คลองเกตุ เคล่ือนที่พบ
ประชาชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
อ าเภอโคกส าโรงและอบต. คลองเกตุ
เคล่ือนที่พบประชาชน

25,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

345,000

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

52 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร/สมาชิก 
อบต. และพนักงานส่วนต าบล

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร/
สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล

70,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

53 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน ของ อบต.คลองเกตุ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน ของ อบต.คลองเกตุ

200,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

5. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

10 โครงการ งบประมาณรวม (สามแสนสี่หมื่นหา้พัน)
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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.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี
1. ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่

ล าดับ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

54 โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่ออุดหนุน อบต.เพนียด สนับสนุน
เปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมอ าเภอโคกส าโรง

20,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

55 โครงการจัดการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เพื่อรองรับกรณีครบวาระหรือตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด จ านวน 
10 หน่วยเลือกต้ัง เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537

500,000 ต าบลคลองเกตุ ส านกังาน
ปลัด

790,000

56 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานฯ (ตามแบบ
แปลนที่ก าหนด)

450,000 อาคารส านักงาน
 อบต. คลองเกตุ

กองช่าง

450,0001 โครงการ งบประมาณรวม (สี่แสนหา้หมื่น)

4 โครงการ งบประมาณรวม (เจ็ดแสนเก้าหมื่น)

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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