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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ส าหรับ
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิน่  

 

  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปฏิบัติเป็นไป
ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว และให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงาน  และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  
และการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
  1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน (Action Plan) 
  2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3. เป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน  โครงการ ท่ีแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินการจริง 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  การจัดท าแผนด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  1. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
  4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตาม  และการประเมินผลการด าเนินงานเมื่อส้ิน ปีงบประมาณ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป 
 
  ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมี
การด าเนินการจริงในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีโดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ีและตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย
พิจารณาจัดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 
2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1  บทน า 
  ส่วนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  หลังจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว         
ให้น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน
ดังกล่าว  จึงประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิน่ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
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  ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน  มดีังนี้ 
  1. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

2. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นแนวทางในการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ 
  4. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
  5. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
  6. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  7. สามารถติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด   
  8. เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีเมื่อส้ินปีงบประมาณอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป 
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ส่วนที่ 2  
บัญชีจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



แบบ ผด.01

จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ หน่วยงาน
โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รบัผิดชอบหลัก

ที่ด าเนินการ ทั้งหมด (บาท) ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
    สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 50.00 301,330             50.24 กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 50.00 298,500             49.76 กองช่าง

รวม 4 100.00 599,830            100.00
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
    การเกษตร และอุตสาหกรรม

2.1 แผนงาน -  -  - -                      -  -
รวม  -  - -                     -

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    ของประชาชน

3.1 แผนงานสาธารณสุข 3 60.00 250,000             91.58 ส านักงานปลัด 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20.00 3,000                 1.10 ส านักงานปลัด 
3.3 แผนงานงบกลาง 1 20.00 20,000               7.33 ส านักงานปลัด 

รวม 5 100.00 273,000            100.00

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 6



แบบ ผด.01

จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ หน่วยงาน
โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รบัผิดชอบหลัก

ที่ด าเนินการ ทั้งหมด (บาท) ทั้งหมด
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    ประเพณี และกีฬา

4.1 แผนงานการศึกษา 7 53.85 1,700,400          87.18 ส านักงานปลัด/กองคลัง
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 46.15 250,000             12.82 ส านักงานปลัด 

รวม 13 100.00 1,950,400         100.00
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืงการปกครอง
    และการบรหิารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 100.00 865,000             100.00 ส านักงานปลัด/กองคลัง
รวม 5 100.00 865,000.00       100.00  -

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
    และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 100.00 60,000               100.00 ส านักงานปลัด 
รวม 3 100.00 60,000              100.00

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
    สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

7.1 แผนงานการเกษตร 2 100.00 20,000               100.00 ส านักงานปลัด 
รวม 2 100.00 20,000              100.00

รวมทั้งสิ้น 32 100.00 2,903,230         100.00

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 7



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตทอ่เมน สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่การประปา 200,000    หมูท่ี ่7 กองชา่ง
น้้าประปาส่วนภูมภิาค ส่วนภูมภิาคสาขาปกัธงชยั เพื่อขยายเขต บา้นโคกนางเหริญ
บา้นโคกนางเหริญ ทอ่เมนน้้าประปาส่วนภูมภิาค ในส่วนที่ ต้าบลเกษมทรัพย์
หมูท่ี ่๗ ต้าบลเกษมทรัพย์ เพิ่มเติม ดังนี้ ๑.ซอยถงัน้้าประปาบาดาลเก่า

๒.ซอยชวนชม หมูท่ี ่๗ บา้นโคกนางเหริญ
ต้าบลเกษมทรัพย์ อ้าเภอปกัธงชยั 
จงัหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามแบบ
ทีก่ารประปาส่วนภูมภิาคสาขาปกัธงชยั
ก้าหนด)

2 โครงการขยายเขตทอ่เมน สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่การประปาส่วน 101,330    หมุท่ี ่6 กองชา่ง
น้้าประปาส่วนภูมภิาค ภูมภิาคสาขาปกัธงชยั เพื่อขยายเขตทอ่เมน บา้นปอนางเหริญ
บา้นปอนางเหริญ น้้าประปาส่วนภูมภิาคในส่วนทีเ่พิ่มเติม ต้าบลเกษมทรัพย์
หมูท่ี ่๖ ต้าบลเกษมทรัพย์ ดังนี้ ๑.ซอยขา้งวัด ๒.ซอยบา้นอาจารย์

ประเทอืง ๓.ซอยคลองขา้งศาลา SML 
หมูท่ี ่๖ บา้นปอนางเหริญ ต้าบลเกษมทรัพย์
อ้าเภอปกัธงชยั จงัหวัดนครราชสีมา 
(รายละเอียดตามแบบทีก่ารประปา
ส่วนภูมภิาคสาขาปกัธงชยัก้าหนด)

รวม 2 โครงการ 301,330   

แบบ ผด.02

โครงการที่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25623

องค์การบริหารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวดันครราชสมีา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 8



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 214,500    หมูท่ี ่8 กองชา่ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูบ่า้น บา้นดอนมะเฟือง หมูท่ี ่๘ บา้นดอนมะเฟือง
(ซอยสันติสุข) บา้นดอนมะเฟือง ต้าบลเกษมทรัพย์ อ้าเภอปกัธงชยั จงัหวัด ต้าบลเกษมทรัพย์
หมูท่ี ่๘ ต้าบลเกษมทรัพย์ นครราชสีมา (สายทางซอยสันติสุข) ถนน
อ้าเภอปกัธงชยั กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร 
จงัหวัดนครราชสีมา ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นทีก่่อสร้าง

ทัง้หมดไมน่้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมติดปา้ยประชาสัมพันธ์ และปา้ยแสดง
โครงการใหเ้รียบร้อย (ก่อสร้างตาม
รายละเอียดและแบบแปลน
อบต.เกษมทรัพย์ก้าหนดให้)

2 โครงการถมดินทีส่าธารณะ ถมดินทีส่าธารณะประโยชน์ (บริเวณศาลา 84,000      หมูท่ี ่2 กองชา่ง
ประโยชนบ์า้นเกษม หมูท่ี ่2 ประชาคม) มพีื้นทีถ่มดินรวมทัง้หมด บา้นเกษม
ต้าบลเกษมทรัพย์ อ้าเภอ ไมน่้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร หรือมี ต้าบลเกษมทรัพย์
ปกัธงชัย จงัหวัดนครราชสีมา ปริมาตรงานดินถมทัง้หมดไมน่้อยกว่า

๖๔๖.๙๘ ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งงานดินถม
ใหเ้รียบร้อย รายละเอียดและแบบแปลน 
อบต.เกษมทรัพย์ก้าหนดให้

รวม 2 โครงการ 298,500   

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25623
องค์การบริหารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 9



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการการด าเนินงาน โครงการด าเนินงานตามแนวทาง 180,000     หมูท่ี ่1-9 ส านักงานปลัด
ตามแนวทางพระราชด าริ พระราชด าริ จ านวน 9 หมูบ่้านๆ ละ ต าบลเกษมทรัพย์
ด้านสาธารณสุข 20,000 บาท

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ข ด าเนินการตามโครงการป้องกนัและ 40,000       หมูท่ี ่1-9 ส านักงานปลัด
ปัญหาพษิสุนัขบ้า แกไ้ขปัญหาพษิสุนัขบ้า ต าบลเกษมทรัพย์

3 โครงการหมูบ้านต้นแบบ ด าเนินการตามโครงการหมูบ่้าน 30,000       หมูท่ี ่1-9 ส านักงานปลัด
คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ต้นแบบคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ต าบลเกษมทรัพย์

รวม 3 โครงการ 250,000    

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 10



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ด าเนินการตามโครงการเย่ียมบ้าน 3,000          ต าบลเกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
คนพกิาร ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ทีพ่ึง่ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ทีพ่ึง่

รวม 1 โครงการ 3,000         

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 11



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.3 แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนินการจา่ยเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,021,600  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

2 เบีย้ยังชีพคนพกิาร ด าเนินการจา่ยเบีย้ยังชีพคนพกิาร 1,228,800  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด าเนินการจา่ยเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

รวม 3 โครงการ 7,292,400  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 12



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
4.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย 1 เงินอดุหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 280,000     ศพด. กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา เด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต.เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนา

2. อดุหนุนค่าจดัการเรียนการสอน  และวัฒนธรรม
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(รายหวั)
3. อดุหนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการ
ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ป)ี
ดังนี้
  3.1 ค่าหนังสือเรียน อตัราคนละ 
200 บาท
  3.2 ค่าอปุกรณ์การเรียนอตัรา
คนละ 200 บาท
  3.3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนอตัรา
คนละ 300 บาท
  3.4 ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียนอตัรา
คนละ 430 บาท

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 13



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
4.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหแ้กศู่นย์ 477,400 ศพด. กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดั อบต. พัฒนาเด็กเล็กสังกดั อบต.เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนา
เกษมทรัพย์และโรงเรียนสังกดั สพฐ. และโรงเรียนสังกดั สพฐ. ได้แก ่  และวัฒนธรรม
ในเขต อบต.เกษมทรัพย์ โรงเรียนวัดหลุมข้าวและโรงเรียน

บ้านนางเหริญ

3 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน อดุหนุนงบประมาณส าหรับโครงการ 868,000     โรงเรียนสังกดั สพฐ. กองการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. อาหารกลางวันโรงเรียนวัดหลุมข้าว (โรงเรียนวัดหลุมขา้ว ศาสนา
(โรงเรียนวัดหลุมข้าวและโรงเรียน และโรงเรียนบ้านนางเหริญ และโรงเรียน  และวัฒนธรรม
บ้านนางเหริญ) บ้านนางเหริญ)

4 โครงการกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ พฒันาทักษะความรู้ความสามารถ 10,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ของเด็กในเขตพืน้ที่ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนา

 และวัฒนธรรม

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 14



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
4.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝึกศึกษาส าหรับ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที ่ 20,000 ศพด. กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ศพด.อบต.เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนา

 และวัฒนธรรม

6 โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทักษะ 15,000 ศพด. กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ด้านวิชาการแกเ่ด็กปฐมวัย อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนา

 และวัฒนธรรม

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็กปฐมวัย 30,000 ศพด. กองการศึกษา
ปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น มีพฒันาการสมบูรณ์ตามวัย อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนา

 และวัฒนธรรม

รวม 7 โครงการ 1,700,400 

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 15



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด จดัการแข่งขันกฬีาของเยาวชน/ 100,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ต าบลเกษมทรัพย์ ประชาชนทัง้ 9 หมูบ่้าน เพือ่ส่งเสริม ศาสนา

ใหป้ระชาชนสนใจเล่นกฬีา  และวัฒนธรรม
หา่งไกลยาเสพติด

2 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา ซ้ืออปุกรณ์กฬีาประจ าศูนย์กฬีา 50,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ประจ าศูนย์กฬีา อบต.เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์ เพือ่ส่งเสริมให้ ศาสนา

ประชาชนได้มีอปุกรณ์ในการเล่นกฬีา  และวัฒนธรรม

3 โครงการกจิกรรมวันส าคัญ ประชาชนร่วมกจิกรรมวันส าคัญ 10,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ทางพระพทุธศาสนา ทางพระพทุธศาสนา เพือ่ท านุบ ารุง ศาสนา

พระพทุธศาสนา ประเพณีและ  และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอนัดีงาม

4 โครงการจดักจิกรรมงานผ้าไหม จดักจิกรรมงานผ้าไหมปักธงชัย 40,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
และของดีเมืองโคราช ของต าบลเกษมทรัพย์ ศาสนา

 และวัฒนธรรม

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 16



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจดักจิกรรมวันลอยกระทง จดักจิกรรมวันลอยกระทง 40,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ต าบลเกษมทรัพย์ ต าบลเกษมทรัพย์เพือ่ใหป้ระชาชน ศาสนา

ได้สืบทอดประเพณีอนัดีงาม  และวัฒนธรรม

6 โครงการส่งเสริมปราชญแ์ละ ส่งเสริมปราชญแ์ละภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านต่างๆ เพือ่อนุรักษป์ราชญแ์ละ ศาสนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรม

รวม 6 โครงการ 250,000    

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 17



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร ด าเนินการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร 400,000   หน่วยเลือกต้ัง ส านักงานปลัด
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขต อบต. อบต.
และเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภา เกษมทรัพย์

ท้องถิ่น

2 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร ด าเนินการตามโครงการพฒันา 250,000   อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
พนักงาน สมาชิกสภา และ ศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน อบต.
ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาและผู้น าท้องถิ่น

3 โครงการจดัเกบ็ภาษเีคล่ือนที่ ออกเกบ็ภาษนีอกสถานทีใ่นเขต 5,000       หมูท่ี ่1 - 9 กองคลัง
ต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน 9 หมูบ่้าน ต าบลเกษมทรัพย์

4 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษแีละ ด าเนินการจดัท าแผนทีภ่าษแีละ 200,000   ต าบลเกษมทรัพย์ กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน

5 โครงการส ารวจและจดัท าบัญชี ด าเนินการส ารวจและจดัท าบัญชี 15,000     ต าบลเกษมทรัพย์ กองคลัง
รายการทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง รายการทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง

รวม 5 โครงการ 865,000  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 18



6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเฝ้าระวังและลด ด าเนินการตามโครงการเฝ้าระวัง 20,000        ต าบลเกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
อบุัติเหตุทางถนนช่วง และลดอบุัติเหตุทางถนนช่วง อบต.
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์

2 โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร. ด าเนินการสนับสนุนศูนย์ อปพร. 20,000        อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
อบต.เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์ เช่น ประชุม อบต.

ฝึกอบรม ฝึกทบทวน ฯลฯ

3 โครงการสนับสนุนหน่วยกูช้ีพ สนับสนุนหน่วยกูช้ีพประจ าต าบล 20,000        อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
กูภั้ยประจ าต าบล เกษมทรัพย์ ในการด าเนินกจิกรรม อบต.

ของหน่วยกูช้ีพประจ าต าบล

รวม 3 โครงการ 60,000       

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 19



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม และพลงังาน
7.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทอ้งถิน่อาสา จดักิจกรรมตามโครงการทอ้งถิน่อาสา 10,000  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
"สร้างปา่ รักษ์น้ า" "สร้างปา่ รักษ์น้ า" อบต.

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 10,000  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ อบต.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

รวม 2 โครงการ 20,000  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 20



1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกา้อีท้ างาน จดัซ้ือเกา้อีท้ างาน จ านวน 6 ตัว ขนาด 15,000       อบต.เกษมทรัพย์ กองคลัง
ไม่น้อยกว่า 55x60x85-95 เซนติเมตร
แบบเบาะหนัง มีพนักพงิ มีล้อเล่ือน พร้อม
ปรับระดับได้

2 พดัลมต้ังพืน้ พดัลมต้ังพืน้ จ านวน 2 ตัว ขนาดใบพดั 2,580          อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 นิว้ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ศาสนา
มีระบบตัดไฟอตัโนมัติเมือ่มอเตอร์มีอณุหภูมิ  และวัฒนธรรม
สูงเกนิ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัยจากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

รวม 2 รายการ 17,580       

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รายละเอียดของครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 21



2. ประเภทครุภัณฑ์ส าคอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000         อบต.เกษมทรัพย์ กองคลัง
งานประมวลผล แบบที่ 1 แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4
แกนหลัก (4 core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใชค้วาม
สามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกนัขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอ
ยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 22



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
งานประมวลผล แบบที่ 1 สามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดง

(ต่อ) ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจดัเกบ็ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแปน้พิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย 

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 23



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 จอแสดงภาพ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 2,800          อบต.เกษมทรัพย์ กองคลัง
มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้
 - มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 
 - รองรับความละเอยีดการแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 
 - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
 - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

รวม 2 รายการ 24,800       

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 24



3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถบรรทุก (ดีเซล) จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า 2,500,000  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กโิลวัตต์
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1. จนุ้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
2. น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก 
ไม่ต่ ากว่า 12,000 กโิลกรัม
3. เป็นราคาพร้อมปัม๊และอปุกรณ์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561

รวม 1 รายการ 2,500,000  

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 25



4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
4.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพน่หมอกควัน จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอดควัน จ านวน 1 เคร่ือง 59,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. ปริมาณการฉีดพน่น้ ายาไม่น้อยกว่า
40 ลิตรต่อชั่วโมง
2. ถังบรรจนุ้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3. ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561

รวม 1 รายการ 59,000       

5. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ พร้อมติดต้ัง 100,000     อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จ านวน 1 ซุ้ม (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด)

รวม 1 รายการ 100,000    

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 26
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