
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน  

(1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 



 
ประกาศ อบต.เกษมทรัพย์ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เกษมทรัพย์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.เกษมทรัพย์ ดังนี้  
 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เกษมทรัพย์  
    "ทางสัญจรแข็งแรงคงทน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ ส่ิงปฏิกูลไม่มี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.เกษมทรัพย์  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เกษมทรัพย์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. แผนงานการเกษตร 



2 
 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานสาธารณสุข 
        5. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานการศึกษา 
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 
        1. แผนงานการเกษตร 

ง. การวางแผน 
    อบต.เกษมทรัพย์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.เกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

2 
1,750,000
.00 

15 
8,080,000
.00 

84 
43,261,50
0.00 

47 
30,143,00
0.00 

31 
22,615,00
0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว การเกษตร และ

4 
120,000.0
0 

4 
120,000.0
0 

16 
2,726,500
.00 

5 
420,000.0
0 

4 
120,000.0
0 
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อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

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 และ
กีฬา 

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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและการบริหารจัดการที่
ดี 

8 
815,000.0
0 

9 
1,105,000
.00 

13 
1,626,000
.00 

11 
1,170,000
.00 

10 
1,120,000
.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

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

รวม 67 
16,127,30
0.00 

89 
22,218,20
0.00 

17
8 

63,895,70
0.00 

12
4 

45,439,80
0.00 

10
5 

37,566,80
0.00 

 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.เกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 44 โครงการ งบประมาณ 13,663,450 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 6 2,921,650.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตร และอุตสาหกรรม 2 25,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 14 8,092,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 12 1,874,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 5 660,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 70,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 2 20,000.00 

รวม 44 13,663,450.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เกษมทรัพย์ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ หมู่ 1 
บ้านหนองศาลา 

10,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ  
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2.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ หมู่ 4 
บ้านหลุมข้าว 

10,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

ด าเนินการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ  

3.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ประปา ส่วน
ภูมิภาค บ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 
1 ต าบลเกษม
ทรัพย์ อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

1,720,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
ส าหรับการอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ความยาว 3,000 
เมตร (ตามแบบแปลนของ
การประปาส่วนภูมิภาค
อ าเภอ ปักธงชัย) 

4.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ประปา ส่วน
ภูมิภาค บ้านเก่า
นางเหริญ หมู่ที่ 5 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

600,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
ส าหรับการอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ความยาว 2,500 
เมตร (ตามแบบแปลนของ
การประปาส่วนภูมิภาค
อ าเภอ ปักธงชัย) 

5.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ประปา ส่วน
ภูมิภาค บ้านโคก 
นางเหริญ หมู่ที่ 7 
ต าบล เกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

261,650.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
ส าหรับการอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ความยาว 800 
เมตร (ตามแบบแปลนของ
การประปาส่วนภูมิภาค
อ าเภอ ปักธงชัย) 

6.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ประปา ส่วน
ภูมิภาค บ้านท่า
เย่ียม หมู่ที่ 3 
ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

320,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
ส าหรับการอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ความยาว 600 
เมตร (ตามแบบแปลนของ
การประปาส่วนภูมิภาค
อ าเภอ ปักธงชัย) 

7.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว 
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพ ระยะสั้น
เพื่อลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 2.เพื่อให้
ชุมชนมีความเข้มแขง็สามารถ
พึ่งตนเองได้  

ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพ 
เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

8.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดท า
แปลงสาธิต
ทางการเกษตร 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

เพื่อเป็นการแหล่งเรียนรู้ของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดท าแปลงสาธิตทางการ
เกษตร 
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การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

อบต. 

9.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

3,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

1
0.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด 

1
1.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการเสริม
ครอบครัวอบอุ่น
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว  

สมาชิกครอบครัว 
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก 

1
2.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการยุติความ
รุนแรงในเด็ก สตรี 
และครอบครัว 

13,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรงใน
พื้นที่ ซึ่งสามารถน าไปสู่การ
วิเคราะห์ปัญหา และแผนด าเนิน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชน ผู้น า
กลุ่มต่าง ๆ อาสาสมัคร 
และกลุ่มสตรี 

1
3.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการเฝ้าระวัง
แก้ไขและป้องกัน
ปัญหาโรคติดต่อ
และ โรคไม่ติดต่อ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเห็น
ความส าคัญของการมีสุขอนามัยที่
ดีและมีส่วนร่วมในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ  

จ านวนหลังคาเรือน ในเขต
ต าบล เกษมทรัพย์ 

1
4.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 
โรคไข้เลือดออก 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให ้แกนน าและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ควบคุมโรคในระดับหมู่บ้าน 

หมู่บ้านในต าบลเกษม
ทรัพย์ จ านวน 9 หมู่บ้าน 

1
5.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
พิษสุนัขบ้า 

40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและเป็นการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่เสี่ยงต่อโรค
และผู้สัมผัสโรค 

รณรงค์และด าเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมว 

1
6.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

180,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ด าเนินงานตามโครงการฯ 
ครอบคุลมจ านวน 9 
หมู่บ้าน ต าบลเกษมทรัพย์ 

1
7.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลพื้นที่สาธารณะใน
เขตของตนเอง 2.เพื่อสร้างจิต 
ส านึกของประชาชนในพื้นที่ในการ

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ชม
ชนปลอดขยะ สร้างการมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาด 2. จัดท า
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อบต. รักษาความสะอาด  เอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์
ต่าง ๆ เก่ียวกับขยะ 

1
8.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,316,800.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ เบี้ยยังชีพ 

1
9.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,284,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่คนพิการ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการที่แจ้งความประสงค์
ขอรับ เบี้ยยังชีพ 

2
0.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

48,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ผู้ป่วย
เอดส์  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ที่แจ้งความประสงค์
ขอรับ เบี้ยยังชีพ 

2
1.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 

63,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุน งบ ประมาณให้
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
ด าเนินการด้านการดูแลสุขภาพ
ประชาชน  

สนับสนุนงบประมาณให้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ฯ ด าเนินการด้านการดูแล
สุขภาพประชาชน ตาม
ระเบียบกองทุนและ 
สปสช.ก าหนด 

2
2.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอปักธงชัย  

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่
ส านักงานเทศบาล ต าบลปักธงชัย 
(เจ้าภาพ)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอปักธงชัย ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ส านักงานเทศบาล ต าบล
ปักธงชัย (เจ้าภาพ)ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอปักธงชัย ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

2
3.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียน
สังกัดสพฐ.
(โรงเรียนวัดหลุม
ข้าว และโรงเรียน
บ้าน นางเหริญ) 

860,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
ให้สมวัย 

อุดหนุนงบประมาณ 
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนวัด หลุม
ข้าวและโรงเรียนบ้านนาง
เหริญ 

2
4.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ให้แกศู่นย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด
อบต.เกษมทรัพย์ 
และโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตอบต.

498,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
ให้สมวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ 
และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ได้แก่โรงเรียนวัดหลุมข้าว
และโรงเรียนบ้านนางเหริญ 
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เกษมทรัพย์ ส านักการศึกษา 

2
5.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของเด็ก 

เด็กในเขตพื้นที่ อบต. 

2
6.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจัด
กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็ก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อชี้แนะแนวทางปฏิบัติแก่
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2
7.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการฝึกศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ไปทัศนศึกษานอก
สถานที ่

2
8.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการส่งเสริม
ทักษะด้านวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เกษม
ทรัพย์ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการแก่เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เกิดทักษะด้านวิชาการ 

2
9.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

326,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
เจริญเติบโตสมวัย 2.เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสื่ออุปกรณ์ การ
เรียนการสอน ที่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

3
0.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการกิจกรรม
วันส าคัญทางพระ
พุทธ ศาสนา 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 

เพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
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ส านักการศึกษา 

3
1.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดต าบลเกษม
ทรัพย์ 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจเล่น
กีฬา ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแช่งชันกีฬาอง
เยาวชน/ประชาชนทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

3
2.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจัด
กิจกรรมงานผ้า
ไหมและของดี
เมอืงโคราช 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อเป็นการจ าหน่ายและเผยแพร่
ของดีประจ าต าบลและอ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

การจัดกิจกรรมงานผ้าไหม
ปักธงชัยของต าบลเกษม
ทรัพย์ 

3
3.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจัด
กิจกรรม วันลอย
กระทงต าบลเกษม
ทรัพย์ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้สืบทอด
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กิจกรรมวันลอยกระทง
ต าบลเกษมทรัพย์ 

3
4.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

โครงการกิจกรรม
ฉลองวันแห่งชัย
ชนะของ ท่านท้าว
สุรนารีv 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณี อันดีงาม  

การจัดกิจกรรมบวงสรวง
ท่านท้าวสุรารี 

3
5.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดการ
เลือกต้ัง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และ
เลือกต้ังซ่อม
สมาชิกท้องถิ่น 

300,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
กรณีครบวาระหรือแทนต าแหน่งที่
ว่าง 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  

จัดการเลือกต้ังตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด กรณีครบวาระ
หรือแทนต าแหน่งที่ว่าง 

3
6.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิก
สภา และผู้น า
ท้องถิ่น 

250,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การบริหารและการปฏิบัติราชการ 
เพื่อบริการประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้ แก่
ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก
สภา และผู้น าท้องถิ่น 
และ/หรือศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

3
7.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ

โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 5,000.00 

ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มี
ความประสงค์จะช าระภาษี แต่ไม่
สามารถมาช าระภาษีที่ส านักงาน 

ให้บริการรับช าระภาษี ที่
บ้านหรือส านักงานของผู้
เสียภาษี อย่างน้อยปีละ 1 
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ปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

อบต.เกษมทรัพย์ได้ คร้ัง 

3
8.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

1. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน 
ของ อบต.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ระบบที่แน่นอน และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสะดวกรวดเร็ว 
2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้
อย่างมีประสิทธิผลและเป็นธรรม 

จัดท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมด
ของ อบต.เกษมทรัพย์ 

3
9.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการส ารวจ
และจัดท าบัญชี
รายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

5,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพื่อส ารวจและจัดท าบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.
ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 
2562 

เพื่อน าเข้าข้อมูลจากการ
ส ารวจมาใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการประเมินภาษีที่ดิน
และเพื่อน าเข้าข้อมูลจาก
การส ารวจมาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการประเมิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สิ่งปลูกสร้างได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

4
0.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการเฝ้าระวัง
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาล 

ปีละ 2 คร้ัง 1.เทศกาลปี
ใหม่ 2.เทศกาลสงกรานต์ 

4
1.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
และอบรมทบทวน 
อปพร. 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.มคีวามรู้
ความเข้าใจในทักษะ และ
ความสามารถในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

ฝึกทบทวน อปพร. และ
ฝึกอบรม อปพร.ใหม ่ 

4
2.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อฝึกอบรมให้เป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ จ านวน 50 
คน/ปี 

4
3.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

โครงการท้องถิ่น
อาสา ?สร้างป่า 
รักษ์น้ า? 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและ
พื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้น
น้ าในการอุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 3. เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง ร่วมกับ
ประชาชนและภาคเอกชน 
ในพื้นที่ร่วมปลูกป่า เฉลิม
พระเกียรติ 
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4
4.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ือง มาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราช ด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

เป็นกิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น  

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.เกษมทรัพย์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จ านวนเงนิ 9,425,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
9 โครงการ จ านวนเงิน 3,502,692 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้ผกูพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร และ
อุตสาหกรรม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 5 2,896,200.00 5 2,893,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 3 681,403.12 3 600,522.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1 10,350.00 1 8,970.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน     

รวม 9 3,587,953.12 9 3,502,692.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เกษมทรัพย์ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม
แผน  

งบตามข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,316,800.00 2,382,800.00 2,382,800.00 3,934,000.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,284,000.00 423,400.00 423,400.00 860,600.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

48,000.00 18,000.00 15,000.00 30,000.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน

63,000.00 62,000.00 62,000.00 1,000.00 
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ต าบลเกษมทรัพย์ 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอปัก
ธงชัย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

860,000.00 406,000.00 406,000.00 454,000.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ค่าอาหารเสริม (นม) 498,000.00 173,723.12 92,842.00 324,276.88 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

326,000.00 101,680.00 101,680.00 224,320.00 

9.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการเฝ้าระวัง
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 

20,000.00 10,350.00 8,970.00 9,650.00 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.เกษมทรัพย์ ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านว
น 
โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 
โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 
โครง
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 
โครง
การ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

47 
30,143,00
0.00 

6 
2,921,650
.00     

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การเกษตร และอุตสาหกรรม 

5 
420,000.0
0 

2 25,000.00 
    

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

26 
9,819,500
.00 

14 
8,092,800
.00 

5 
2,896,20
0.00 

5 
2,893,20
0.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 24 2,622,300 12 1,874,000 3 681,403. 3 600,522.
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วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา .00 .00 12 00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี 

11 
1,170,000
.00 

5 
660,000.0
0     

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 

1,190,000
.00 3 70,000.00 1 

10,350.0
0 1 8,970.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

4 75,000.00 2 20,000.00 
    

รวม 124 
45,439,80
0.00 

44 
13,663,45
0.00 

9 
3,587,95
3.12 

9 
3,502,69
2.00 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.เกษมทรัพย์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ี
ส าคัญดังนี้ 

 
    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอต
วามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.เกษมทรัพย์ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2564 
 
 
 
                                                                  (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
                                                                      นายกอบต.เกษมทรัพย์ 
 

ข้อมูล ณ 29/03/2564 
 


