
ร่าง 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 



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. 2564 ปฏิบัติเป็นไป
ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว และให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 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 าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) 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. 2564 

 



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 4 11.76 2,901,650          21.88 กองช่าง
รวม 4 11.76 2,901,650         21.88

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
    การเกษตร และอุตสาหกรรม

2.1 แผนงานการเกษตร 1 2.94 10,000               0.08 ส านักงานปลัด 
รวม 1 2.94 10,000              0.08

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    ของประชาชน

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 2.94 10,000               0.08 ส านักงานปลัด 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 5 14.71 320,000             2.41 ส านักงานปลัด 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 2.94 3,000                 0.02 ส านักงานปลัด 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 4 11.76 63,000               0.48 ส านักงานปลัด 
3.5 แผนงานงบกลาง 3 8.82 7,648,800          57.68 ส านักงานปลัด 

รวม 14 41.18 8,044,800         60.67

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 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 20.59 1,884,000          14.21 กองการศึกษา ศานนาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 14.71 260,000             1.96 กองการศึกษา ศานนาและวัฒนธรรม

รวม 12 35.29 2,144,000         16.17
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืงการปกครอง
    และการบรหิารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 14.71 660,000             4.98 ส านักงานปลัด/กองคลัง
รวม 5 14.71 660,000.00       4.98  -

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
    และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 8.82 150,000             1.13 ส านักงานปลัด 
รวม 3 8.82 150,000            1.13

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
    สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

7.1 แผนงานการเกษตร 2 5.88 20,000               0.15 ส านักงานปลัด 
รวม 2 5.88 20,000              0.15

รวมทั้งสิ้น 34 100.00 13,260,450       100.00

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 7



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการขยายเขตประปา สนับสนุนงบประมาณใหแ้กก่ารประปา 600,000     หมูท่ี ่5 กองช่าง
ส่วนภูมิภาค บ้านเกา่นางเหริญ ส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพือ่ขยายเขต บ้านเกา่นางเหริญ
หมูท่ี ่๕ ต าบลเกษมทรัพย์ ท่อเมนน  าประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมูท่ี ่๕ ต าบลเกษมทรัพย์

บ้านเกา่นางเหริญ ต าบลเกษมทรัพย์
(รายละเอยีดตามแบบทีก่ารประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยก าหนด)

2 โครงการขยายเขตประปา สนับสนุนงบประมาณใหแ้กก่ารประปา 261,650     หมูท่ี ่7 กองช่าง
ส่วนภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ ส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพือ่ขยายเขต บ้านโคกนางเหริญ
หมูท่ี ่7 ต าบลเกษมทรัพย์ ท่อเมนน  าประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมูท่ี ่7 ต าบลเกษมทรัพย์

บ้านโคกนางเหริญ ต าบลเกษมทรัพย์
(รายละเอยีดตามแบบทีก่ารประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยก าหนด)

แบบ ผด.02

โครงการที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 8



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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.

3 โครงการขยายเขตประปา สนับสนุนงบประมาณใหแ้กก่ารประปา 320,000     หมูท่ี ่3 กองช่าง
ส่วนภูมิภาค บ้านท่าเย่ียม ส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพือ่ขยายเขต บ้านท่าเย่ียม
หมูท่ี ่3 ต าบลเกษมทรัพย์ ท่อเมนน  าประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมูท่ี ่3 ต าบลเกษมทรัพย์

บ้านท่าเย่ียม ต าบลเกษมทรัพย์
(รายละเอยีดตามแบบทีก่ารประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยก าหนด)

4 โครงการขยายเขตประปา สนับสนุนงบประมาณใหแ้กก่ารประปา 1,720,000   หมูท่ี ่1 กองช่าง
ส่วนภูมิภาค บ้านหนองศาลา ส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพือ่ขยายเขต บ้านโคกนางเหริญ
หมูท่ี ่1 ต าบลเกษมทรัพย์ ท่อเมนน  าประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมูท่ี ่1 ต าบลเกษมทรัพย์

บ้านหนองศาลา ต าบลเกษมทรัพย์
(รายละเอยีดตามแบบทีก่ารประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยก าหนด)

รวม 4 โครงการ 2,901,650 

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 9



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม
2.1 แผนงานการเกษตร

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 โครงการจดัท าแปลงสาธิต ด าเนินงานตามโครงการจดัท าแปลง 10,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ทางการเกษตร สาธิตทางการเกษตร

รวม 1 โครงการ 10,000      

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 10



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.1 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 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม สนับสนุนงบประมาณใหแ้กเ่ทศบาล 10,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ในการช่วยเหลือประชาชนของ ต าบลปักธงชัยเพือ่ด าเนินงานตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการฯ
อ าเภอปักธงชัย

รวม 1 โครงการ 10,000       

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 11



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

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ด าเนินการตามโครงการป้องกนัและ 50,000       หมูท่ี ่1-9 ส านักงานปลัด
โรคไข้เลือดออก แกไ้ขปัญหาโรคไข้เลือดออก ต าบลเกษมทรัพย์

5 โครงการเฝ้าระวังแกไ้ขและ ด าเนินการตามโครงการเฝ้าระวังแกไ้ข 20,000       หมูท่ี ่1-9 ส านักงานปลัด
ป้องกนัปัญหาโรคติดต่อและ และป้องกนัโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ต าบลเกษมทรัพย์
โรคไม่ติดต่อ

รวม 5 โครงการ 320,000     

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 12



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

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 13



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

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 โครงการป้องกนัและแกไ้ข ด าเนินการตามโครงการป้องกนัและ 20,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ปัญหายาเสพติด แกไ้ขปัญหายาเสพติด

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม 15,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
เพือ่ลดรายจา่ย เพิม่รายได้ อาชีพระยะส้ัน เพือ่ลดรายจา่ย 

เพิม่รายได้

3 โครงการยุติความรุนแรงในเด็ก ด าเนินการตามโครงการยุติความ 13,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
สตรี และครอบครัว รุนแรงในเด็ก สตรีและครอบครัว

4 โครงการเสริมครอบครัวอบอุน่ ด าเนินการตามโครงการ 15,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
สร้างชุมชนเข้มแข็ง เสริมครอบครัวอบรุ่น

สร้างชุนชนเข้มแข็ง

รวม 4 โครงการ 63,000       

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 14



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 6,316,800  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

2 เบีย้ยังชีพคนพกิาร ด าเนินการจา่ยเบีย้ยังชีพคนพกิาร 1,284,000  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด าเนินการจา่ยเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

รวม 3 โครงการ 7,648,800  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 15
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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. ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 326,000     ศพด. กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ปฐมวัยใน ศพด.อบต.เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนา

2. ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหวั)  และวัฒนธรรม
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
3. ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

2 โครงการอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหแ้กศู่นย์ 580,000 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 900,000     โรงเรียนสังกดั สพฐ. กองการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. อาหารกลางวันโรงเรียนวัดหลุมข้าว (โรงเรียนวัดหลุมขา้ว ศาสนา
(โรงเรียนวัดหลุมข้าวและโรงเรียน และโรงเรียนบ้านนางเหริญ และโรงเรียน  และวัฒนธรรม
บ้านนางเหริญ) บ้านนางเหริญ)

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 16



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.

4 โครงการกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ จดักจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 30,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ในเขตพืน้ที่ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนา

 และวัฒนธรรม

5 โครงการฝึกศึกษาส าหรับ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที ่ 30,000 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 โครงการจดักจิกรรมประชุม ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน 3,000 ศพด. กองการศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  และวัฒนธรรม

รวม 7 โครงการ 1,884,000 

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 17



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

พระพทุธศาสนา ประเพณีและ  และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอนัดีงาม

3 โครงการจดักจิกรรมงานผ้าไหม จดักจิกรรมงานผ้าไหมปักธงชัย 50,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
และของดีเมืองโคราช ของต าบลเกษมทรัพย์ ศาสนา

 และวัฒนธรรม

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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.

4 โครงการจดักจิกรรมวันลอยกระทง จดักจิกรรมวันลอยกระทง 60,000 อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ต าบลเกษมทรัพย์ ต าบลเกษมทรัพย์เพือ่ใหป้ระชาชน ศาสนา

ได้สืบทอดประเพณีอนัดีงาม  และวัฒนธรรม

5 โครงการกจิกรรมฉลองวันแหง่ จดักจิกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี 50,000 อ าเภอปักธงชัย กองการศึกษา
ชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี ศาสนา

 และวัฒนธรรม

รวม 5 โครงการ 260,000    

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 19



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 300,000   หน่วยเลือกต้ัง ส านักงานปลัด
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขต อบต.
และเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภา เกษมทรัพย์

ท้องถิ่น

2 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร ด าเนินการตามโครงการพฒันา 250,000   อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
พนักงาน สมาชิกสภา และ ศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน
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 100,000   ต าบลเกษมทรัพย์ กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน

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

รวม 5 โครงการ 660,000  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 20



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 21



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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม 80,000      ต าบลเกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จติอาสาภัยพบิัติประจ าองค์การ ชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพบิัติประจ า
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

จ านวน 50 คน

2 โครงการฝึกอบรมและอบรม ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม 50,000      ต าบลเกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ทบทวน อปพร. และอบรมทบทวน อปพร.

3 โครงการเฝ้าระวังและลด ด าเนินการตามโครงการเฝ้าระวัง 20,000      ต าบลเกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
อบุัติเหตุทางถนนช่วง และลดอบุัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์

รวม 3 โครงการ 150,000   

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 21



7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และพลังงาน
7.1 แผนงานการเกษตร

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 โครงการท้องถิ่นอาสา จดักจิกรรมตามโครงการท้องถิ่นอาสา 10,000  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
"สร้างป่า รักษน์้ า" "สร้างป่า รักษน์้ า" อบต.

2 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื ด าเนินงานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื 10,000  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ อบต.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้กรม กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)
สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)  

รวม 2 โครงการ 20,000  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 22
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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 ตู้บานเล่ือนกระจก ตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ 6,200        อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

 -ขนาด 3 ฟตุ ประตูเป็นกระจก
 -กญุแจล็อคตรงกลางได้สองประตูพร้อมกนั
ชั้นวางเสริมคานเหล็ก 2 ชั้น
 -ขนาดไม่น้อยกว่า 88x40.7x88 เซนติเมตร

รวม 1 รายการ 6,200       

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 23



1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา

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 ตู้เกบ็เอกสารแบบเต้ีย ตู้เกบ็เอกสารแบบเต้ีย จ านวน 1 ตู้ 3,600        อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา

ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง 28,000     อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา

ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ศาสนาและ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วัฒนธรรม

รวม 2 รายการ 31,600     

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รายละเอียดของครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 24



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 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง 7,500         อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
ถังหมึกพิมพ์ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
(Ink Tank Printer) -เป็นอปุกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier ,

Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั
-เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
-มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมัติ (Auto Document Feed)

(ต่อด้านหลัง)

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 25



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 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction -สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 7,500        อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง -สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

ถังหมึกพมิพ ์ -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

(Ink Tank Printer) -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
(ต่อ) หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
-สามารถใชไ้ด้กบั A4, Letter, Legal และ Custom 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 
ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 26



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 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือLED ขาวด า 2,600        อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

LED ขาวด า มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้
 -มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
 -มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 MB 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 -สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal 
และ Custom 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 
ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 27



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.

3 จอแสดงภาพ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ 3,700        อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้
 - มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ 
 - รองรับความละเอยีดการแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 
 - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
 - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 
ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 28



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.

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000     อบต.เกษมทรัพย์ กองคลัง

ส าหรับงานส านักงาน มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย
 -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกนัขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 -มีหน่วยจดัเกบ็ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย 
 -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

(ต่อด้านหลัง)

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 29



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.

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 17,000     อบต.เกษมทรัพย์ กองคลัง

ส าหรับงานส านักงาน Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
(ต่อ) หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 -มีแป้นพมิพแ์ละเมาส์ 
 -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 
จ านวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 
ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

รวม 4 รายการ 30,800     

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 30



3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
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 เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จ านวน 1 เคร่ือง 8,200        อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด

มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที
ขนาด 5 แรงม้า
(1) เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์
เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีก่ าหนด
(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า  9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟตุ
(5) อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและ
ของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมทีจ่ะใช้งานได้

รวม 1 รายการ 8,200       

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 31



3. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 เกา้อีก้รรมการตะกร้อ เกา้อีก้รรมการตะกร้อ แบบนัง่ ส าหรับผู้ตัดสิน 11,500     อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา

กฬีาตะกร้อ จ านวน 1 ตัว ขนาดความสูง ศาสนาและ
ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โครงเกา้อีท้ าด้วย วัฒนธรรม
เหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิว้ ฐานเกา้อี้
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 70 x 90 เมตร
 ทีน่ัง่พลาสติก มีพนักพงิ มีทีว่างส าหรับ
จดคะแนนสามารถเปิด-ปิด ได้ ขามีลูกยาง
ปรับระดับทัง้ 4 ขา ท าด้วยสีคุณภาพ

1 เกา้อีก้รรมการวอลเลย์บอล เกา้อีก้รรมการวอลเลย์บอล แบบนัง่ ส าหรับ 9,600        อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา

ผู้ตัดสินกฬีาวอลเลย์บอล จ านวน 1 ตัว ขนาด ศาสนาและ
ความสูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร โครงเกา้อี้ วัฒนธรรม
ท าด้วยเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิว้ 
ฐานเกา้อีม้ีความกว้างไม่น้อยกว่า 70 x 90
เมตร ทีน่ัง่พลาสติกมีพนักพงิ มีทีว่างส าหรับ
จดคะแนนสามารถเปิด-ปิด ได้ ขามีลูกยาง
ปรับระดับทัง้ 4 ขา ท าด้วยสีคุณภาพ 

รวม 2 รายการ 21,100     

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 32
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