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องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 
 

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

 

  ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปฏิบัติเป็นไปถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว และให้บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงาน  และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ
จริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินเพิ่มเติมในรอบปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  
และการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
  1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน (Action Plan) 
  2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3. เป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน  โครงการ ท่ีแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินการจริง 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  การจัดท าแผนด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  1. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบู รณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
  4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตาม  และการประเมินผลการด าเนินงานเมื่อส้ิน ปีงบประมาณ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป 
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  ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
  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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 5 
 

 

 
 

ส่วนที่ 2  
บัญชีจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 6 

 

      
แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

       ยุทธศาสตร์ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 
แผนงาน โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก 

  ที่ด าเนินการ ทั้งหมด (บาท) ทั้งหมด   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ           
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 100.00 5,330,700 100.00 กองช่าง 
              
  รวม 18 100.00      5,330,700  100.00   
  รวมทั้งสิ้น 18 100.00      5,330,700  100.00   

        
 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 7 

 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง
คลองข้ีนาค) บ้านเกษม หมู่ที่ 2              
ต.เกษมทรัพย์ 

-ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1.80 × 1.50 
เมตร ความยาว 4.00 เมตร ชนิด
แบบ 3.00 ช่องทาง พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตาม
รายละเอียดรูปแบบและแบบแปลน 
อบต.เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

311,000 หมู่ที่ 2 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 8 

 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางป่าประดา) 
บ้านท่าเย่ียม หมู่ที่ 3  
ต.เกษมทรัพย์ 

ช่วงที่  1 ถนนความกว้าง 3.00 
เมตร ความยาว 90.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
270.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางงานดินถม 
ช่วงที่ 2 ถนนความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 100.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางงานดินถม รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 670.00 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.เกษม
ทรัพย์ ก าหนดให้ 

363,500 หมู่ที่ 3 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 9 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางทุ่งล)ี บ้าน
หลุมข้าว หมู่ที่ 4 ต.เกษมทรัพย์ 

-ถนนความกว้าง 2.50 เมตร 
ความยาว 230.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อ
ร้างทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 
575.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางงานดินถม พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.เกษม
ทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

306,400 หมู่ที่ 4 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 10 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางบ้านนาย
เสกสิทธ์ิ มาส าโรง) บ้านเก่านาง
เหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ 

-ถนนความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางงานดินถม พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.    
เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

433,000 หมู่ที่ 5 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 11 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง
คลองล าเชียงสา) บ้านเก่า 
นางเหริญ  หมู่ที่ 5  
ต.เกษมทรัพย์ 

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1.80 × 1.80 
เมตร ความยาว 4.00 เมตร ชนิด
แบบ 5 ช่องทาง พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.เกษม
ทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

497,900 หมู่ที่ 5 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 12 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางข้าง รพ.
สต.นางเหริญ)บ้านโคกนาง 
เหริญ หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ 

-ถนนความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางงานดินถม พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.    
เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

215,900 หมู่ที่ 7 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 13 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางบ้านนาย
บด น้ าสระน้อย) บ้านโคก 
นางเหริญ หมู่ที่ 7  
ต.เกษมทรัพย์ 

-ถนนความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางงานดินถม พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ
ให้เรียบร้อย ก่อสร้างตาม
รายละเอียดรูปแบบและแบบแปลน 
อบต. เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

163,400 หมู่ที่ 7 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 14 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางไปประปา
หมู่บ้าน) บ้านดอนมะเฟือง  
หมู่ที่ 8 ต.เกษมทรัพย์ 

-ถนนความกว้าง 4.00 ความยาว 
200.00 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด
รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางงานดิน
ถม พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 
และป้ายโครงการให้เรียบร้อย 
ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบ
และแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์ 
ก าหนดให้ 
 

433,000 หมู่ที่ 8 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 15 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางคลอง 
ตามัย) บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9  
ต.เกษมทรัพย์ 

-ถนนความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางงานดินถม พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.    
เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

215,900 หมู่ที่ 9 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 16 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางป่าโจด) บ้านตะคร้อ  
หมู่ที่ 9  
ต.เกษมทรัพย์ 

-ว่างท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 × 
1.00 จ านวน 84.00 ท่อน พร้อม
บ่อพัก จ านวน 5 บ่อ พร้อมงานดิน
ถมกลบหลังท่อให้เรียบร้อย พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตาม
รายละเอียดรูปแบบและแบบแปลน 
อบต.เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

377,100 หมู่ที่ 9 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 17 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจร
หินคลุก (สายทางข้างส านักงาน 
อบต) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1           
ต.เกษมทรัพย์ 

- ถนนกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 
250.00 เมตรหินคลุกหนา 0.15 
เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นงานหิน
คลุกให้เรียบร้อย หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 × 1.00 เมตร จ านวน 
8.00 ท่อน พร้อมติดต้ัง
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.เกษม
ทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

244,300 หมู่ที่ 1 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 18 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจร
หินคลุก (สายทางไปฟาร์ม   
เกษมทรัพย์ 1) บ้านหนองศาลา 
หมู่ที่ 1  ต.เกษมทรัพย์ 

-ถนนกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 
780.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 
เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นงานหิน
คลุกให้เรียบร้อย หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
2,730.00 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 × 1.00 เมตร จ านวน 
5.00 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.เกษม
ทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

370,200 หมู่ที่ 1 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 19 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจร
หินคลุก (สายทางท่าตะหลุ่ง) 
บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1  
ต.เกษมทรัพย์     

-ถนนกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
600.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 
เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นงานหิน
คลุกให้เรียบร้อย หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 × 1.00 เมตร จ านวน 3 
จุดๆ 5.00 ท่อน รวม 15 ท่อน 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้าง
ตามรายละเอียดรูปแบบและแบบ
แปลน อบต.เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

252,000 หมู่ที่ 1 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 20 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจร
หินคลุก (สายทางทุ่งงาม) บ้าน
ท่าเย่ียม หมู่ที่ 3 ต.เกษมทรัพย์       

-ถนนกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
350.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนที่รวมกันทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร 
พร้อมอัดทับแน่นงานหินคลุกให้
เรียบร้อย พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.    
เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

143,100 หมู่ที่ 3 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 21 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางบ้านนาย
สวัสด์ิ) บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4           
ต.เกษมทรัพย์ 
 

-ถนนความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 70.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
210.00 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการให้เรียบ ก่อสร้างตาม
รายละเอียดรูปแบบและแบบแปลน 
อบต.เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

110,700 หมู่ที่ 4 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 22 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจร
หินคลุก (สายทางคลองหลุม
ข้าว) บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4              
ต.เกษมทรัพย์ 

-ถนนกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 
330.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 
เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นงานหิน
คลุกให้เรียบร้อย หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
1,155.00 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 × 1.00 เมตร จ านวน 
18.00 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.    
เกษมทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

167,300 หมู่ที่ 4 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 23 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจร
หินคลุก (สายทางเลียบคลอง
ตะขบทิศเหนือ) บ้านปอ 
นางเหริญ   หมู่ที่ 6 
 ต.เกษมทรัพย์ 
 

-ถนนกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
1,200 เมตร หินคลุกหนา 0.15 
เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นงานหิน
คลุกให้เรียบร้อย หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
3,600.00 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตาม
รายละเอียดรูปแบบและแบบแปลน 
อบต.เกษมทรัพย์ก าหนดให้ 
 

483,700 หมู่ที่ 6 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 24 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการปรับปรงุถนนผิวจราจร
หินคลุก (สายทางเลียบคลองล า
เชียงสา) บ้านดอนมะเฟือง  
หมู่ที่ 8  ต.เกษมทรัพย์ 

-ถนนกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
550.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 
เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นงานหิน
คลุกให้เรียบร้อย หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
1,650.00 ตารางเมตร พร้อม
เสริมดินถนนพร้อมบดอัดแน่นงาน
ดินถมให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการให้
เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายลเอียด
รูปแบบและแบบแปลน อบต.เกษม
ทรัพย์ ก าหนดให้ 
 

242,300 หมู่ที่ 8 
ต าบลเกษม
เกษมทรัพย์ 

กองช่าง             

รวม 18 โครงการ  5,330,700               
 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 25 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 ปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ 1.เป็นปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ ท างานอัตโนมัติตาม

จังหวะการเปิด-ปิด  
2. ขนาดปั๊มน้ าไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 
3.ระยะดูดไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
4.ระยะส่งไม่น้อยกว่า 24 เมตร 
5.มีกล่องเก็บสายไฟปกป้องชุดสายไฟและ
อุปกรณ์เก็บประจุไฟ มีกล่องส าหรับครอบ
อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าภายใน 
6.มอเตอร์มีระยะเวลารับประกันไม่น้อยกว่า 5 
ปี มี Thermal protector ป้องกัน Motor ไหม้
ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ 
7.มีระบบป้องกันน้ าไหลย้อนกลับ สามารถ
ปิดน้ าได้สนิทตลอดเวลา 
8.ตัวถังความดันเคลือบด้วยสีพิเศษทั้ง
ภายในและภายนอกป้องกันสนิม 
ปลอดสารพิษ 
9.ฝาครอบพลาสติกมีเนื้อหนาใช้วัสดุไม่
ลุกลามไฟ พร้อมน็อตยึดฝาครอบเพ่ิมความ
แข็งแรงปลอดภัย 

20,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 26 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 ปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ 

(ต่อ) 
10.มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ผลิตจาก
โรงงานที่ได้มาตรฐาน 
 

20,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

2 ถังเก็บน้ า 2 ถัง 1. ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 
2. ถังเก็บน้ าเป็นวัสดุ Food Grade 100% 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ระดับสากล FDA 
3. สีไม่หลุดลอกปนลงในน้ า ปราศจากสารตะกั่ว 
และปรอท ไร้สารโลหะหนัก 
4. ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ า แสงแดดไม่สามารถ
ส่องผ่านได้ 
5. ไร้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ มาตรฐานเดียวกัน
กับท่อน้ าด่ืม 
6. วัสดุแข็งแรงทนทาน มีมาตรฐาน มอก. 
7. ถังป้องกันแสงแดดได้ สีไม่ซีด ถึงแม้จะตาก
แดดนานมากกว่า 10 ปี   
8. ไม่มีการแตกลาย ไม่มีการเสื่อมของวัสดุ ไม่มี
โอกาสที่แสงแดดจะเข้าไปในถัง 
9. อายุการใช้งานของถังเก็บน้ าคงทนยาวนาน 
 

15,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 27 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 โต๊ะท างาน 1.โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กท าสี  

2.ท็อปโต๊ะท าจากไม้ Patricle Board  
ปิดผิวยาง ปิดขอบ PVC กันรอยขีดข่วน 
3.มีล้ินชักด้านขวา 3 ล้ินชัก และล้ินชัก
กลาง 1 ล้ินชัก พร้อมกุญแจล็อคล้ินชัก  
2 ชุดกุญแจ 
4.กล่องล้ินชักใช้ชุดรางเล่ือนเหล็กท าสี  
ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน 
5.เสริมคานเหล็กด้านล่างเพิ่มความ
แข็งแรง ใช้เป็นท่ีพักเท้าขณะนั่งท างานได้ 
 

8,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

รวม 3 รายการ  43,000               
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 28 

 

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 ตู้ท าน้ าเย็น 1.ใช้ท าน้ าเย็นส าหรับด่ืม แบบต้ังพื้น 

Built-in Stand (เป็นขาต้ังในตัว) 
2.ถังคว่ า ความจุถังไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 
3.หัวก๊อก Push-in Faucet (แก้วดัน) 
จ านวน 1 หัวก๊อก 
4.วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าท าจากพลาสติก
คุณภาพดี ทนทานต่อการผุกร่อน 
5.วัสดุผลิตถังน้ าเย็นท าจากสเตนเลสปั้ม
ขึ้นรูป ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว 
6.ระบบท าความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ 
7.ใช้สารท าความเย็นท่ีไม่มีส่วนผสมของ
สาร CFC 
8.สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้ 
 

10,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

รวม 1 รายการ  10,000               
 
 
 
 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 29 

 

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 ชุดเครื่องเสียง

เคลื่อนที่ 
1.ตู้ล าโพงมีแอมป์ขยายในตัวขนาด  
10 นิ้ว มีบลูทูธ 
2.การเช่ือมต่อตัวล าโพง 2 ช่อง  
3.ภายในตัวล าโพงประกอบไปด้วยดอก
ล าโพง 2 ดวง ได้แก่ LF Driver ขนาด 10 
นิ้ว และ HF Driver ขนาด 1 นิ้ว  
4.ก าลังขับ 1,000 วัตต์ สามารถควบคุม
ปรับแต่งไร้สายได้  
 

30,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

รวม 1 รายการ  30,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 30 

 

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก 
 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 
GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 
10 แกน หรือ  
2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  

22,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 31 

 

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก 
(ต่อ) 

 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

22,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

รวม 1 รายการ  22,000               



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 32 

 

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

All In One ส าหรับ
งานส านักงาน  

 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 
4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน 1 หน่วย  
 

17,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 33 

 

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

All In One ส าหรับ
งานส านักงาน  

(ต่อ) 
 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n, ac) และ Bluetooth 
 

17,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 34 

 

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ipm)  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 

4,300 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 2 รายการ  21,300               

 
 
 



แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 35 

 

5. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
     5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้ - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 แรงม้า 

- ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 26 ซีซ ี
- ความยาวใบมีดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
- เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
- ใบมีดท าจากสแตนเลสคุณภาพสูง 
- สามารถปรับด้ามมือจับไปท้ังซ้ายเเละ
ขวาได้ถึง 180 องศา 
- เครื่องยนต์ท างานเสียงเงียบ ไม่เป็น
มลพิษทางเสียง 
- เครื่องยนต์ถูกออกเเบบให้เครื่องสตาร์ท
ติดง่าย 
- มีระบบป้องกันการส่ันสะเทือนขณะ
ท างาน 
 

6,000 อบต. 
เกษมทรัพย์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

รวม 1 รายการ  6,000               
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