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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      
     ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.เกษมทรัพย์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการอบต.เกษมทรัพย์ ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เกษมทรัพย์  
    "ทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ สิ่งปฏิกูลไม่มี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.เกษมทรัพย์  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เกษมทรัพย์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. แผนงานการเกษตร 
 
 



    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานงบกลาง 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการศึกษา 
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
        1. แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 



ง. การวางแผน 
    อบต.เกษมทรัพย์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.เกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

2 1,750,000.00 15 8,080,000.00 81 41,576,000.00 59 37,708,500.00 37 27,915,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

4 120,000.00 4 120,000.00 16 2,726,500.00 5 420,000.00 4 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 22 7,703,500.00 25 9,209,500.00 26 9,529,500.00 26 9,819,500.00 26 9,819,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

23 2,313,800.00 26 2,588,700.00 27 2,887,200.00 24 2,622,300.00 23 2,627,300.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

8 815,000.00 9 1,105,000.00 13 1,626,000.00 11 1,170,000.00 10 1,120,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

6 3,390,000.00 6 1,040,000.00 8 3,790,000.00 7 1,190,000.00 7 1,190,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

2 35,000.00 4 75,000.00 4 75,000.00 4 75,000.00 4 75,000.00 

รวม 67 16,127,300.00 89 22,218,200.00 175 62,210,200.00 136 53,005,300.00 111 42,866,800.00 
 

   



  จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.เกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 40 โครงการ งบประมาณ 11,201,300 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 6 450,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 15 8,263,300.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 10 1,773,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 4 655,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 2 10,000.00 

รวม 40 11,201,300.00 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เกษมทรัพย์ มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 
1 ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ความยาว 
3,000 เมตร (ตามแบบแปลนของการ
ประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ ปักธงชัย) 

2.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านเก่านางเหริญ หมู่
ที่ 5 ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ความยาว 
2,500 เมตร (ตามแบบแปลนของการ
ประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ ปักธงชัย) 

3.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ 
หมู่ที่ 7 ต าบล เกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ความยาว 
800 เมตร (ตามแบบแปลนของการ
ประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ ปักธงชัย) 

4.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านเกษม หมู่ที่ 2 
ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ความยาว 
1,600 เมตร (ตามแบบแปลนของการ
ประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ ปักธงชัย) 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านดอนมะเฟือง หมู่

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาส าหรับการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ความยาว 
2,000 เมตร (ตามแบบแปลนของการ



สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ที่ 8 ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

โยธา, กองประปา ประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ ปักธงชัย) 

6.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต.เกษมทรัพย์  

450,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ามาติดต่อ
ราชการ  

ความกว้าง 10 เมตร ความยาว 15 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) 

7.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะ
สั้นเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 2.
เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้  

ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือลด
รายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสง่เสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึงทาง
สังคม  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึงทาง
สังคม 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 
คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ทาง
สังคม  

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เสริมสร้างความภาคภูมใิจในตนเองของวัยรุ่น และมี
ทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการด ารงชีวิต 

กลุ่มเยาวชน ในต าบล เกษมทรัพย์ 



11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่น
สร้างชุมชนเข้มแข็ง 

21,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  

สมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ 
ลูก 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน เฝูาระวัง
ความรุนแรงในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถน าไปสู่การวิเคราะห์
ปัญหา และแผนด าเนิน การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ผู้น า
กลุ่มต่าง ๆ อาสาสมัคร และกลุ่มสตร ี

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการเฝูาระวังแก้ไขและ
ปูองกันปัญหาโรคติดต่อและ 
โรคไม่ติดต่อ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเห็นความส าคัญของการมี
สุขอนามัยที่ดีและมีส่วนร่วมในการควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ  

จ านวนหลังคาเรือน ในเขตต าบล เกษม
ทรัพย์ 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหา โรคไข้เลือดออก 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให ้แกนน าและชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานควบคุมโรคในระดับหมู่บ้าน 

หมู่บ้านในต าบลเกษมทรัพย์ จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาพิษสุนัขบ้า 

40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคและผูส้ัมผัส
โรค 

รณรงค์และด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ

โครงการด าเนินงานตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน

180,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล

เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ด าเนินงานตามโครงการฯ ครอบคุลม
จ านวน 9 หมู่บ้าน ต าบลเกษมทรัพย์ 



ประชาชน สาธารณสุข , ส านักงานปลัด 
อบต. 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

22,900.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการหมู่บ้านต้นแบบคัด
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพ้ืนที่
สาธารณะในเขตของตนเอง 2.เพ่ือสร้างจิต ส านึกของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการรักษาความสะอาด  

1. จัดกิจกรรมรณรงคช์มชนปลอดขยะ 
สร้างการมสี่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาด 2. จัดท าเอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ปูายรณรงค์ต่าง ๆ 
เก่ียวกับขยะ 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,425,200.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ เบี้ยยังชีพ 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,339,200.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
คนพิการ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ เบี้ยยังชีพ 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 

เพ่ือจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้ปุวยเอดส์  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ที่แจ้ง
ความประสงค์ขอรับ เบี้ยยังชีพ 



อบต. 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอปักธงชัย  

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส านักงานเทศบาล 
ต าบลปักธงชัย (เจ้าภาพ)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอปักธงชัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ส านักงาน
เทศบาล ต าบลปักธงชัย (เจ้าภาพ)ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอปักธงชัย ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

23.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนสังกัด
สพฐ.(โรงเรียนวัดหลุมข้าว 
และโรงเรียนบ้าน นางเหริญ) 

882,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้สมวัย 
อุดหนุนงบประมาณ โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนวัด หลุมข้าว
และโรงเรียนบ้านนางเหริญ 

24.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดอบต.เกษมทรัพย์ และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
อบต.เกษมทรัพย์ 

470,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้สมวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่โรงเรียนวัด
หลุมข้าวและโรงเรียนบ้านนางเหริญ 

25.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

3,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือชี้แนะแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 

โครงการฝึกศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่ 



วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

และวัฒนธรรม 

27.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการสง่เสริมทักษะด้าน
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกษมทรัพย์ 

15,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาการแก่
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเกิดทักษะ
ด้านวิชาการ 

28.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา 

263,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโตสมวัย 2.
เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่ออุปกรณ์ การเรียนการ
สอน ที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

29.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธ ศาสนา 

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

30.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดต าบลเกษมทรัพย์ 

100,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสนใจเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพ
ติด 

จัดการแช่งชันกีฬาองเยาวชน/ประชาชน
ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

31.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมงานผ้า
ไหมและของดีเมืองโคราช 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการจ าหน่ายและเผยแพร่ของดีประจ าต าบล
และอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

การจัดกิจกรรมงานผ้าไหมปักธงชัยของ
ต าบลเกษมทรัพย์ 



32.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการกิจกรรมฉลองวันแห่ง
ชัยชนะของ ท่านท้าวสุรนารี 

20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนได้สืบสานประเพณี อันดีงาม  การจัดกิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุราร ี

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดการเลือกต้ัง 
ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิก
สภาท้องถ่ิน และเลือกต้ังซ่อม
สมาชิกท้องถ่ิน 

350,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน กรณีครบวาระหรือแทนต าแหน่งที่ว่าง 2. เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  

จัดการเลือกต้ังตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด กรณีครบวาระหรือแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก
สภา และผู้น าท้องถ่ิน 

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือบริการประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา และผู้น าท้องถ่ิน และ/หรือ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 5,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะช าระ
ภาษี แต่ไม่สามารถมาช าระภาษีที่ส านักงาน อบต.เกษม
ทรัพย์ได้ 

ให้บริการรับช าระภาษี ท่ีบ้านหรือ
ส านักงานของผู้เสียภาษี อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000.00 ส านัก/กองคลัง 

1. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ของ อบต.เพ่ือให้
การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสะดวกรวดเร็ว 2. เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นธรรม 

จัดท าแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของ อบต.เกษมทรัพย์ 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม 

โครงการเฝูาระวังและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล

เพ่ือปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาล 

ปีละ 2 ครั้ง 1.เทศกาลปีใหม่ 2.เทศกาล
สงกรานต์ 



และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ , ส านักงานปลัด 
อบต. 

38.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือฝึกอบรมให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
จ านวน 50 คน/ปี 

39.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

โครงการท้องถ่ินอาสา "สร้าง
ปุา รักษ์น้ า" 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ปุาให้กับชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ า
ในการอุปโภค บรโิภคและท าการเกษตร 3. เพ่ือส่งเสริม
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ า และ พนักงานจ้าง 
ร่วมกับประชาชนและภาคเอกชน ใน
พ้ืนที่ร่วมปลูกปุา เฉลิมพระเกียรติ 

40.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ือง มาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช ด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  

เป็นกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.เกษมทรัพย์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จ านวนเงิน 9,822,400 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 9 โครงการ จ านวนเงิน 3,911,685 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 3 2,968,900.00 3 2,965,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 4 793,075.48 4 683,291.08 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 1 253,794.00 1 253,794.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 8,700.00 1 8,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 

0 0 0 

รวม 9 4,024,469.48 9 3,911,685.08 

     
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เกษมทรัพย์ ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,425,200.00 2,497,100.00 2,497,100.00 3,928,100.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,339,200.00 453,800.00 453,800.00 885,400.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 18,000.00 15,000.00 42,000.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนสังกัด
สพฐ.(โรงเรียนวัดหลุมข้าว และโรงเรียนบ้าน นางเหริญ) 

882,000.00 437,094.00 437,094.00 444,906.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

วัสดุงานบ้านงานครัว 470,000.00 230,556.48 120,772.08 239,443.52 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

โครงการจัดกิจกรรมประชุมผูป้กครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

3,000.00 1,700.00 1,700.00 1,300.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา 263,000.00 123,725.00 123,725.00 139,275.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน และเลือกต้ังซ่อมสมาชิกท้องถ่ิน 

350,000.00 253,794.00 253,794.00 96,206.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการเฝูาระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

30,000.00 8,700.00 8,700.00 21,300.00 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.เกษมทรัพย์ ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 37 27,915,000.00 6 450,000.00 0 0 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 4 120,000.00 1 20,000.00 0 0 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 26 9,819,500.00 15 8,263,300.00 3 2,968,900.00 3 2,965,900.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 23 2,627,300.00 10 1,773,000.00 4 793,075.48 4 683,291.08 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 10 1,120,000.00 4 655,000.00 1 253,794.00 1 253,794.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 1,190,000.00 2 30,000.00 1 8,700.00 1 8,700.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 4 75,000.00 2 10,000.00 0 0 0 0 

รวม 111 42,866,800.00 40 11,201,300.00 9 4,024,469.48 9 3,911,685.08 
 

     
 
 

ข้อมูล ณ 31/03/2565 

 


