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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 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. 2561 ปฏิบัติเป็นไป
ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว และให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 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 2) พ.ศ. 2559 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 รายละเอี ยดกิจกรรม 
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 2) พ.ศ. 2559 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 ากัดในการพัฒนาอย่างมีประ สิทธิภาพและ
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. 2561 

 



แบบ ผด.01

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

ที่ด าเนินการ ทั้งหมด (บาท) ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 50.00 25,000               4.00 ส านักงานปลัด อบต.
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50.00 600,000             96.00 กองช่าง

รวม 2 100.00 625,000            100.00
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเกษตรกรรม ส านักงานปลัด อบต.

2.1 แผนงานการเกษตร 1 100.00 5,000                 100.00
รวม 1 100.00 5,000                100.00

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านความมั่นคง ส านักงานปลัด อบต.
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100.00 40,000               100.00
รวม 1 100.00 40,000              100.00

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารราชการ
ให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 70.00 465,000             50.27 ส านักงานปลัด อบต./กองคลัง
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 20.00 440,000             47.57 ส านักงานปลัด อบต.
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10.00 20,000               2.16 กองช่าง

รวม 10 100.00 925,000            100.00

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 6



แบบ ผด.01

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

ที่ด าเนินการ ทั้งหมด (บาท) ทั้งหมด
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสรมิศาสนา
และวัฒนธรรม

5.1 แผนงาน - -               -                     -                     -                     
รวม -              -                    -                    -                     -

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา 4 100.00 1,183,800          100.00 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 4 100.00 1,183,800         100.00
7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 1 100.00 80,000               100.00 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม 1 100.00 80,000              100.00

8. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข
8.1 แผนงานสาธารณสุข 4 100.00 187,500             100.00 ส านักงานปลัด อบต.

รวม 4 100.00 187,500            100.00

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 7



แบบ ผด.01

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

ที่ด าเนินการ ทั้งหมด (บาท) ทั้งหมด
9. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.1 แผนงานสาธารณสุข 1 100.00 10,000               100.00 ส านักงานปลัด อบต.
รวม 1 100.00 10,000              100.00

10. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบรกิาร
10.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 100.00 130,000             100.00 ส านักงานปลัด อบต.

รวม 3 100.00 130,000            100.00
11. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

11.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 18.18 10,000               0.14 ส านักงานปลัด อบต.
11.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 54.55 190,000             2.70
11.3 แผนงานงบกลาง 3 27.27 6,846,000           

รวม 11 100.00 7,046,000         2.84
12. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

12.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100.00 30,000               100.00 ส านักงานปลัด อบต.
รวม 1 100.00 30,000              100.00

รวมทั้งสิ้น 39 95.12 10,262,300       99.71

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 8



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 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 โครงการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 25,000        อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
อเนกประสงค์ อบต. อบต.เกษมทรัพย์ โดยมีรายละเอยีด อบต.
เกษมทรัพย์ ดังนี้

1. งานติดต้ังประตูกระจกและ
อลูมิเนียม
2. งานติดต้ังหน้าต่างกระจกและ
อลูมิเนียม
3. งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ
(ตามแบบ อบต.เกษมทรัพย์ก าหนด)

รวม 1 25,000       

แบบ ผด.02

โครงการที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 9



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 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 อดุหนุนส่วนราชการ (1) อดุหนุนใหแ้กก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 300,000      ต าบลเกษมทรัพย์ กองช่าง
อ าเภอปักธงชัย ในการขยายเขตไฟฟา้
แรงต  าสาธารณะ และขยายเขต
ไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะภายในเขต
ต าบลเกษมทรัพย์
(2) อดุหนุนใหแ้กก่ารประปาส่วนภูมิภาค 300,000      ต าบลเกษมทรัพย์ กองช่าง
อ าเภอปักธงชัย ในการขยายเขตประปา
ภายในเขตต าบลเกษมทรัพย์

รวม 1 600,000     

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 10



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
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 โครงการปลูกต้นไม้ จดักจิกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ 5,000         อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
เฉลิมพระเกยีรติ ประจ าปีงบประมาณ 561 อบต.

รวม 1 5,000        

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 11



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
3.1 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 40,000       ส านักงานปลัด
อบุัติเหตุทางถนนช่วง และลดอบุัติเหตุทางถนนช่วง อบต.
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์

รวม 1 40,000      

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 12



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธภิาพคุณภาพ
4.1 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 150,000    หน่วยเลือกต้ัง ส านักงานปลัด
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขต อบต. อบต.
และเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภา เกษมทรัพย์

ท้องถิ่น

2 โครงการแนวนโยบายแหง่รัฐ ด าเนินการตามโครงการแนว 30,000      อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
นโยบายแหง่รัฐ เช่น จดัฝึกอบรม อบต.
ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจเพือ่
สร้างทัศนคติและจติส านึกทีดี่งาม
การจดักจิกรรมและโครงการในการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

3 โครงการพฒันาส่งเสริมคุณธรรม ด าเนินการตามโครงการ 50,000      อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จริยธรรม และความรู้เกีย่วกบัผล อบต.
ประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 13



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธภิาพคุณภาพ
4.1 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.

4 เงินอดุหนุนส่วนราชการ สนับสนุนงบประมาณใหแ้กท่ีท่ าการ 10,000      อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ปกครองอ าเภอปักธงชัย ตามโครงการ อบต.
จดังานรัฐพธีิ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

5 โครงการจดัท าแผนพฒันา ด าเนินการจดัท า แกไ้ข เพิม่เติม 20,000      อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และเปล่ียนแปลงแผนพฒันาท้องถิ่น อบต.

ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 14



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธภิาพคุณภาพ
4.1 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.

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

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

รวม 7 465,000   

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 15



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธภิาพคุณภาพ
4.2 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 โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร. ด าเนินการสนับสนุนศูนย์ อปพร. 20,000      อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
อบต.เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์ เช่น ประชุม อบต.

ฝึกอบรม ฝึกทบทวน ฯลฯ

2 โครงการสนับสนุนหน่วยกูช้ีพ สนับสนุนหน่วยกูช้ีพประจ าต าบล 420,000    อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ประจ าต าบล เกษมทรัพย์ ในการด าเนินกจิกรรม อบต.

ของหน่วยกูช้ีพประจ าต าบล

รวม 2 440,000   

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 16



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธภิาพคุณภาพ
4.3 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 โครงการวงและจดัท าผังเมือง ด าเนินการจดัท าวางผังเมือง ปรับปรุง 20,000      อบต.เกษมทรัพย์ กองช่าง
ผังเมือง วางผังเมืองชุมชน พฒันา
สภาพแวดล้อมใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานผังเมือง

รวม 1 20,000     

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 17



6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
6.1 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) สนับสนุนอาหารกลางวัน 320,800      ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกดั อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนาและ

อบต. เกษมทรัพย์ วัฒนธรรม
2) ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั)
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกดั
อบต.เกษมทรัพย์

2 เงินอดุหนุนส่วนราชการ เงินอดุหนุนโครงการอาหาร 828,000      โรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
กลางวันของโรงเรียนสังกดั สพฐ. นางเหริญ และ ศาสนาและ
โรงเรียนบ้านนางเหริญและ โรงเรียวัดหลุมข้าว วัฒนธรรม
โรงเรียนวัดหลุมข้าว ส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6

3 โครงการกจิกรรมวันเด็ก จดักจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 10,000        อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
แหง่ชาติ ประจ าปี 2561 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4 โครงการฝึกศึกษาส าหรับ จดักจิกรรมโครงการฝึกศึกษา 25,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกดั อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนาและ

อบต.เกษมทรัพย์ วัฒนธรรม
รวม 4 1,183,800  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 18



7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ

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 โครงการแข่งขันกฬีา จดักจิกรรมการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด 80,000  อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ต้านยาเสพติด ต าบลเกษมทรัพย์ ของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน รวมถึงการ ศาสนาและ

ส่งนักกฬีารุ่นเยาวชนหรือรุ่นประชาชน วัฒนธรรม
เข้าร่วมการแข่งขันโดยหน่วยงานอืน่
เป็นผู้จดั

รวม 1 80,000  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 19



8. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
8.1 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 เงินอดุหนุนเอกชน สนับสนุนการด าเนินงานในการ 67,500       หมูท่ี ่1 - 9 ส านักงานปลัด 
พฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน ต าบลเกษมทรัพย์ อบต.
ในเขตพืน้ทีห่มูบ่้าน/ชุมชน ในเขต
อบต.เกษมทรัพย์ จ านวน 9 หมูบ่้าน

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ข ด าเนินการตามโครงการป้องกนั 40,000       หมูท่ี ่1 - 9 ส านักงานปลัด 
ปัญหาพษิสุนัขบ้า และแกไ้ขปัญหาพษิสุนัขบ้า ต าบลเกษมทรัพย์ อบต.

3 โครงการป้องกนัและแกไ้ข ด าเนินการตามโครงการป้องกนั 30,000       หมูท่ี ่1 - 9 ส านักงานปลัด 
ปัญหาโรคไข้เลือดออก และแกไ้ขปัญหาโรคไข้เลือดออก ต าบลเกษมทรัพย์ อบต.

4 โครงการหมูบ่้านต้นแบบ ด าเนินการตามโครงการหมูบ่้าน 50,000       หมูท่ี ่1 - 9 ส านักงานปลัด 
การคัดแยกชยะมูลฝอย ต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลเกษมทรัพย์ อบต.
ในชุมชน ในชุมชน

รวม 4 187,500    

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 20



9. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
9.1 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 โครงการชุมชนปลอดขยะ ด าเนินการตามโครงการชุมชน 10,000        หมูท่ี ่1 - 9 ส านักงานปลัด 
ปลอดขยะ ต าบลเกษมทรัพย์ อบต.

รวม 1 10,000       

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 21



10. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
10.1 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 โครงการจดักจิกรรมงานผ้าไหม ด าเนินงานตามโครงการจดั 50,000       อ าเภอปักธงชัย กองการศึกษา
และของดีเมืองโคราช กจิกรรมงานผ้าไหมและของดี ศาสนาและ

เมืองโคราช วัฒนธรรม

2 โครงการจดักจิกรรม ด าเนินการจดักจิกรรม 60,000       ต าบลเกษมทรัพย์ กองการศึกษา
วันลอยกระทง วันลอยกระทง ศาสนาและ
ต าบลเกษมทรัพย์ ต าบลเกษมทรัพย์ วัฒนธรรม

3 โครงการประเพณีงานลอยแพ จดักจิกรรมประเพณีงานลอยแพ 20,000       หมูท่ี ่6 กองการศึกษา
หมูท่ี ่6 หมูท่ี ่6 ต าบลเกษมทรัพย์ ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รวม 3 130,000     

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 22



11. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
11.1 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 ออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ คนพกิาร 5,000         หมูท่ี ่1-9 ส านักงานปลัด
คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ต าบลเกษมทรัพย์ อบต.

2 โครงการสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียนสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียน 5,000         อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ผู้สูงอายุ คนพกิาร และป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ คนพกิารและป่วยเอดส์ อบต.

รวม 2 10,000      

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 23



11. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
11.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการป้องกนัการต้ังครรภ์ ด าเนินงานตามโครงการป้องกนั 20,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ไม่พร้อมในวัยรุ่น การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อบต.

2 โครงการจา้งนักเรีน/นักศึกษา จา้งงานนักเรียน/นักศึกษาท างาน 30,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน อบต.

3 โครงการป้องกนัและแกไ้ข ด าเนินการตามโครงการป้องกนั 20,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ปัญหายาเสพติด และแกไ้ขปัญหายาเสพติด อบต.

4 โครงการเยาวชนอาสา จดักจิกรรมตามโครงการเยาวชน 20,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
พฒันาชุมชน อาสาพฒันาชุมชน อบต.

5 โครงการเสริมครอบครัว จดักจิกรรมตามโครงการเสริม 80,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
อบอุน่สร้างชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุน่สร้างชุมชนเข้มแข็ง อบต.

6 อดุหนุนเอกชน อดุหนุนใหแ้กก่ลุ่มสตรีต าบล 20,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
เกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ อบต.
2561

รวม 6 190,000    

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 24



11. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
11.3 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 จา่ยเงินสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพใหแ้ก่ 5,604,000  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ผู้สูงอายุทีม่ีสิทธิได้รับ อบต.

2 เบีย้ยังชีพคนพกิาร จา่ยเงินสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพใหแ้ก่ 1,200,000  อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
คนพกิารทีม่ีสิทธิได้รับ อบต.

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จา่ยเงินสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพใหแ้ก่ 42,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีสิทธิได้รับ อบต.

รวม 3 6,846,000 

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 25



12. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
12.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน จดักจิกรรมตามโครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 30,000    อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
เพือ่ลดรายจา่ย เพิม่รายได้ เพือ่ลดรายจา่ย เพิม่รายได้ อบต.

รวม 1 30,000    

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 26



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 1. เกา้อีท้ างานส าหรับนายก อบต. 12,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ขนาดไม่น้อยกว่า 70x65x122 อบต.
เซนติเมตร แบบเบาะหนัง มีพนักพงิ
มีล้อเล่ือน พร้อมปรับระดับได้
จ านวน 1 ตัว
2. เกา้อีท้ างาน ส าหรับผู้บริหาร 5,000          อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ขนาดไม่น้อยกว่า 65x85x118 อบต.
เซนติเมตร แบบเบาะหนัง มีพนักพงิ
มีล้อเล่ือน พร้อมปรับระดับได้
จ านวน 1 ตัว
3. เกา้อีท้ างาน จ านวน 9 ตัว 18,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x67x95 อบต.
เซนติเมตร แบบเบาะหนัง มีพนักพงิ
มีล้อเล่ือน พร้อมปรับระดับได้

2 เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ แบบมีล้ินชัก มีขนาดไม่น้อยกว่า 12,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จ านวน 1 ตัว ความกว้าง 120xลึก 60 x สูง อบต.

105 เซนติเมตร

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รายละเอียดของครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 27



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.

3 ชุดรับแขก เป็นโซฟาไม้ 6 ทีน่ัง่ พร้อมโต๊ะกลาง 12,500       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ อบต.

 - ทีน่ัง่คู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 120
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว
 - ทีน่ัง่เด่ียว ขนาดไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว
 - โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว

4 ตู้สาขาโทรศัพท์ มีขนาด 3 สายนอก 8 สายใน 20,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จ านวน 1 ตู้ (รองรับการขยายสูงสุด 8 สายนอก อบต.

24 สายใจ โดยการเพิม่การ์ด)
พร้อมติดต้ังและเซ็ตโปรแกรมระบบ

รวม 4 79,500       

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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.

1 จอภาพ LCD หรือ LED มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 8,000          อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ - มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ อบต.
จ านวน 2 เคร่ือง - รองรับความละเอยีดการแสดงผล

ไม่น้อยกว่า 1,920x1080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrash Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

2 คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 22,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ประมวลผล แบบที ่1 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) อบต.
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
 1) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
2MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืน้ฐานไม่น้อยกวา 3.8 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟกิ
(Graphics Processint Unit) ไม่น้อยกว่า
8 แกน หรือ

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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.

  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่หรือดีกว่าดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ
ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ
ติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 30



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.

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแปน้พิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1  และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 31



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 เคร่ืองพพิม์ Multifunction มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 7,700          อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
แบบฉีดหมึก (Inkjte) - เปน็อปุกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, อบต.
จ านวน 1 เคร่ือง Copier, Scanner และ Fax ภายใน

เคร่ืองเดียวกนั
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า
33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวด า-สี) ได้
- ความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200x2,400 dpi
- มีถาดปอ้นเอกสารอตัโนมัติ (Auto 
Document Feed)

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 32



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.

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใชง้านผ่านเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
100 แผ่น

4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 2,800          อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA  อบต.

(480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

รวม 4 40,500       

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 33



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 เคร่ืองพพิม์ Multifunction มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 7,700          อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
แบบฉีดหมึก (Inkjte) - เปน็อปุกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, อบต.
จ านวน 1 เคร่ือง Copier, Scanner และ Fax ภายใน

เคร่ืองเดียวกนั
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า
33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 
(ขาวด า-สี) ได้
- ความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200x2,400 dpi
- มีถาดปอ้นเอกสารอตัโนมัติ (Auto 
Document Feed)

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 34



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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.

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Bast-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใชง้านผ่านเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
100 แผ่น

รวม 1 7,700         

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 35



3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 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 กล้องถ่ายภาพนิง่ ความละเอยีด 16 ล้านพกิเซล 9,000          อบต.เกษมทรัพย์ กองคลัง
ระบบดิจติอล จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital 
Camera)
2) ความละเอยีดที่ก าหนดเปน็ความละเอยีด
ทีเ่ซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปล่ียนส่ือบนัทึกข้อมูลได้
อย่างสะดวกเมือ่ข้อมูลเต็มหรือเมือ่
ต้องการเปล่ียน

5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยัง
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ได้
6) มีกระเปา๋บรรจกุล้อง

รวม 1 9,000         

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 36



4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
4.1 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 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่ขนาดก าลัง 30,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง ส่ง 40 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง อบต.

เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน

รวม 1 30,000       

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 37



5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5.1 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 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก แบบสปริง มีคุณลักษณะ ดังนี้ 2,500          อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง - โครงสร้างเหล็ก อบต.

- ชั่งน้ าหนักได้สูงสุด 100 กโิลกรัม
- จานชั่งเป็นเหล็กชุบอย่างดี อย่างหนา
ขนาดไม่น้อยกว่า 240x240 มิลลิเมตร
- ตัวเคร่ืองท าจากเหล็ก
- มี 2 หน้า ดูได้ หน้า-หลัง
- แกนรับน้ าหนักมี 2 แกน
- พร้อมใบการตรวจรับรองจากส านักงาน
กลางชั่ง ตวง ชัด

รวม 1 2,500         

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 38



6. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 รถกระเช้าไฟฟา้อเนกประสงค์ - เป็นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ 2,500,000  อบต.เกษมทรัพย์ กองช่าง
จ านวน 1 คัน ดีเซล

- มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
- ติดต้ังเครนไฮดรอลิก ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า
12 เมตร
- พร้อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ประจ ารถ
ครบชุด

รวม 1 2,500,000  

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 39



7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
7.1 แผนงานการเกษตร

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 เล่ือยโซ่ยนต์ - มีก าลังแรงม้า ไม่เกนิกว่า 2 แรงม้า 9,500          อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง - มีขนาดความยาวบาร์เล่ือย อบต.

ไม่มากว่า 12 นิว้
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพ
- ตัวเคร่ืองแข็งแรงทนทาน

รวม 1 9,500         

หมายเหตุ  แบบ ผด.02/1 ไม่น ามารวมในแบบ ผด.01

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 40
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

................................................. 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 และมีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว    
จึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป    

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   25   ตุลาคม   พ.ศ. 2560 
 

 
 

 

 (นางสาวน้อย สดสระน้อย) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 
  
 












