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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. 2562 ปฏิบัติเป็นไป
ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว และให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงาน  และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  
และการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
  1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน (Action Plan) 
  2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3. เป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน  โครงการ ท่ีแสดงถึงเป้าหมาย 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 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 3 
 

  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. 2562 

 



แบบ ผด.01

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

ที่ด าเนินการ ทั้งหมด (บาท) ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 77.78 2,167,500          88.65 กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 22.22 277,600             11.35 กองช่าง

รวม 9 100.00 2,445,100         100.00
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเกษตรกรรม

2.1 แผนงานการเกษตร 2 100.00 15,000               100.00 ส านักงานปลัด อบต.
รวม 2 100.00 15,000              100.00

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100.00 20,000               100.00 ส านักงานปลัด อบต.
รวม 1 100.00 20,000              100.00

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารราชการ
ให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 80.00 755,000             94.97 ส านักงานปลัด อบต./กองคลัง
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 20.00 40,000               5.03 ส านักงานปลัด อบต.

รวม 10 100.00 795,000            100.00

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 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 8 100.00 1,887,500          100.00 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 8 100.00 1,887,500         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 4 100.00 298,600             100.00 ส านักงานปลัด อบต.

รวม 4 100.00 298,600            100.00

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 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 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100.00 10,000               100.00 ส านักงานปลัด อบต.
รวม 1 100.00 10,000              100.00

10. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบรกิาร
10.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 100.00 80,000               100.00 ส านักงานปลัด อบต.

รวม 2 100.00 80,000              100.00
11. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

11.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 57.14 80,000               1.11 ส านักงานปลัด อบต.
11.3 แผนงานงบกลาง 3 42.86 7,117,200           ส านักงานปลัด อบต.

รวม 7 100.00 7,197,200         1.11
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 46 100.00 12,858,400       100.00

บัญชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 8



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าติดต้ังเสียงตามสาย เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังเสียงตามสายภายใน 60,500       บ้านปอนางเหริญ กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน บ้านปอ หมูบ่้าน บ้านปอนางเหริญ หมูท่ี ่๖ หมูท่ี ่6
นางเหริญ หมูท่ี ่๖ ต าบลเกษมทรัพย์ โดยติดต้ังเคร่ืองขยาย ต าบลเกษมทรัพย์
ต าบลเกษมทรัพย์ เสียงแบบ AC-DC ขนาด ๖๕๐ วัตต์ 

ชุดปากฮอร์นกลม ขนาด ๑๕ นิว้ 
พร้อมยูนิต ๑๕๐ วัตต์ จ านวน ๘ ชุด 
พร้อมเดินสายดรอปวาย รวมความยาว
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร พร้อมติดต้ังและ
ทดสอบระบบเสียงใหเ้รียบร้อย พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์ใหเ้รียบร้อย

2 โครงการขยายเขตท่อเมน เพือ่จา่ยเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้ 1,580,000  บ้านตะคร้อ หมูท่ี ่9 กองช่าง
น้ าประปาส่วนภูมิภาค แกก่ารประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย และบ้านหลุมข้าว
ภายในหมูบ่้านตะคร้อ เพือ่ขยายเขตท่อเมนน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมูท่ี ่4 ต าบล
หมูท่ี ่๙ และบ้านหลุมข้าว ภายในหมูบ่้านตะคร้อ หมูท่ี ่๙ และ เกษมทรัพย์
หมูท่ี ่๔ ต าบลเกษมทรัพย์ บ้านหลุมข้าว หมูท่ี ่๔ ต าบลเกษมทรัพย์

แบบ ผด.02

โครงการที่
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 9



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่จา่ยเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณ 88,000       หมูท่ี ่๒ กองช่าง
แรงต่ าสาธารณะและไฟฟา้ ใหแ้กก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย ต าบลเกษมทรัพย์
แสงสว่าง บ้านเกษม หมูท่ี่ เพือ่ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสาธารณะและ
๒ ต าบลเกษมทรัพย์ ไฟฟา้แสงสว่าง บ้านเกษม หมูท่ี ่๒ 

ต าบลเกษมทรัพย์

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่จา่ยเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่ 110,000    หมูท่ี ่5 กองช่าง
แรงต่ าสาธารณะและไฟฟา้ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย ต าบลเกษมทรัพย์
แสงสว่าง บ้านเกา่นางเหริญ เพือ่ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสาธารณะและ
หมูท่ี ่๕ ต าบลเกษมทรัพย์ ไฟฟา้แสงสว่าง บ้านเกา่นางเหริญ หมูท่ี ่๕

ต าบลเกษมทรัพย์

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่จา่ยเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้ 80,000       หมูท่ี ่7 กองช่าง
แรงต่ าสาธารณะและไฟฟา้ แกก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย ต าบลเกษมทรัพย์
แสงสว่าง บ้านโคกนางเหริญ เพือ่ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสาธารณะและ
หมูท่ี ่๗ ต าบลเกษมทรัพย์ ไฟฟา้แสงสว่าง บ้านโคกนางเหริญ หมูท่ี ่7

ต าบลเกษมทรัพย์

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 10



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่จา่ยเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่ ๑๘๖,๐๐๐ หมูท่ี ่8 กองช่าง

แรงต่่าสาธารณะและไฟฟา้ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย ต าบลเกษมทรัพย์

แสงสว่าง บ้านดอนมะเฟอืง เพือ่ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่าสาธารณะและ

หมูท่ี ่๘ ต่าบลเกษมทรัพย์ ไฟฟา้แสงสว่าง บ้านดอนมะเฟอืง หมูท่ี ่๘

ต่าบลเกษมทรัพย์

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่จา่ยเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้ 63,000       หมูท่ี ่1 กองช่าง

แรงต่ าสาธารณะและไฟฟา้ แกก่ารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย ต าบลเกษมทรัพย์
แสงสว่าง บ้านหนองศาลา เพือ่ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสาธารณะและ
หมูท่ี ่๑ ต าบลเกษมทรัพย์ ไฟฟา้แสงสว่าง บ้านหนองศาลา หมูท่ี ่๑ 

ต าบลเกษมทรัพย์

รวม 7 โครงการ 2,167,500 

ที่ โครงการ
2561 2562

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 11



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ๑๘๕,๑๐๐ หมูท่ี ่5 กองช่าง
ผิวจราจรหนิคลุก (สายเลียบ (สายเลียบคลองธรรมชาติ) บา้นเกา่นางเหริญ ต าบลเกษมทรัพย์
คลองธรรมชาติ) บ้านเกา่ หมูท่ี ่๕ ต าบลเกษมทรัพย์ ถนนกว้าง 
นางเหริญ หมูท่ี ่๕ ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร 
ต าบลเกษมทรัพย์ หนิคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีจ านวน

ปริมาตร งานหนิคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบหนิคลุก 
และติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์และ
ป้ายโครงการใหเ้รียบร้อย

2 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ๙๒,๕๐๐ หมูท่ี ่8 กองช่าง

ผิวจราจรหนิคลุก (สายเลียบ (สายเลียบคลองธรรมชาติ) บา้นดอนมะเฟือง ต าบลเกษมทรัพย์
คลองธรรมชาติ) บ้าน หมูท่ี ่๘ ต าบลเกษมทรัพย์ ถนนกว้าง 
ดอนมะเฟอืง หมูท่ี ่8 ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐ เมตร 
ต าบลเกษมทรัพย์ หนิคลุกหนา ๑๑๒.๕๐ ลูกบาศกเ์มตร 

พร้อมปรับเกล่ียเรียบหนิคลุก และติดต้ังปา้ย
ประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงการใหเ้รียบร้อย

รวม 2 โครงการ 277,600    

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
2561 2562

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 12



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

2 โครงการปลูกต้นไม้ จดักจิกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ 5,000         อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
เฉลิมพระเกยีรติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 อบต.

รวม 2 โครงการ 15,000      

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 13



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 20,000       ต าบลเกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
อบุัติเหตุทางถนนช่วง และลดอบุัติเหตุทางถนนช่วง อบต.
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์

รวม 1 โครงการ 20,000      

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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.

1 โครงการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร ด าเนินการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร 350,000    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 โครงการป้องกนัและปราบปราม ด าเนินการตามโครงการป้องกนัและ 20,000      อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
การทุจริตคอรัปชั่น ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น อบต.

ประจ าปีงบประมาณ 2562

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 15



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 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร ด าเนินการตามโครงการพฒันา 250,000    อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
พนักงาน สมาชิกสภา และ ศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน อบต.
ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาและผู้น าท้องถิ่น

5 โครงการพฒันาส่งเสริมคุณธรรม ด าเนินการตามโครงการพฒันา 30,000      อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
จริยธรรม และความรู้เกีย่วกบัผล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ อบต.
ประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ความรู้เกีย่วกบัผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการปฏิบัติงาน

6 โครงการอดุหนุนกจิกรรมรัฐพธีิ สนับสนุนงบประมาณใหแ้กท่ีท่ าการ 10,000      อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ทีท่ าการปกครองอ าเภอปักธงชัย ปกครองอ าเภอปักธงชัย ตามโครงการ อบต.

จดังานรัฐพธีิ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 16



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.

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

8 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษแีละ ด าเนินการจดัท าแผนทีภ่าษแีละ 60,000      ต าบลเกษมทรัพย์ กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน

รวม 8 โครงการ 755,000   

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 17



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 โครงการสนับสนุนหน่วยกูช้ีพกูภั้ย สนับสนุนหน่วยกูช้ีพประจ าต าบล 20,000      อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ประจ าต าบล เกษมทรัพย์ ในการด าเนินกจิกรรม อบต.

ของหน่วยกูช้ีพประจ าต าบล

รวม 2 โครงการ 40,000     

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 18



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 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ใน เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์ในหอ้ง 30,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
หอ้งพยาบาลศูนย์พฒันา พยาบาลศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนาและ
เด็กเล็ก บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ วัฒนธรรม

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย (1) สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ 337,400      ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนาและ

ในอตัรามื้อละ 20บาท จ านวน 245วัน วัฒนธรรม
(2) ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั)
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
เกษมทรัพย์ในอตัราคนละ 
1,700 บาท/ปี
(3) ค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ปี) ส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ในอตัรา
คนละ 200 บาท/ปี
(4) ค่าอปุกรณ์การเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ 
ในอตัราคนละ 200 บาท/ปี)

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 19



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.

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย (5) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับเด็ก
(ต่อ) ในการบริหารสถานศึกษา ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์
ในอตัราคนละ 300 บาท/ปี
(6) ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน ส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์
ในอตัราคนละ 430 บาท/ปี

3 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน เงินอดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน 892,000      โรงเรียน กองการศึกษา
อาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ บ้านนางเหริญ และ ศาสนาและ
สังกดัส านักงานคณะกรรมการ โรงเรียนสังกดั สพฐ. ได้แก ่โรงเรียน โรงเรียวัดหลุมข้าว วัฒนธรรม
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) บ้านนางเหริญและโรงเรียนวัดหลุมข้าว

ส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
ในอตัราคนละ 20 บาท
จ านวน 200 วัน

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 20



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.

4 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 517,400      ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ใหแ้กศู่นย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกดั ส าหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.เด็ก อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนาและ
อบต.เกษมทรัพย์ และโรงเรียน อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในอตัรา และ วัฒนธรรม
สังกดั สพฐ. ในเขต คนละ 3.73 บาท จ านวน 260 วัน โรงเรีนนสังกดั
อบต.เกษมทรัพย์ ประกอบด้วย สพฐ.

(1) โรงเรียนสังกดั สพฐ. ได้แก่
โรงเรียนวัดหลุมข้าว และโรงเรียน
บ้านนางเหริญ
(2) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
เกษมทรัพย์

5 โครงการติดต้ังกนัสาด เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังกนัสาดศูนย์พฒันา 50,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนาและ

ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5x8.0 เมตร วัฒนธรรม

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 21



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.

6 โครงการกจิกรรมวันเด็ก จดักจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 10,000        อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
แหง่ชาติ ประจ าปี 2562 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

7 โครงการฝึกศึกษาส าหรับ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยทีเ่กีย่วข้องในการ 20,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จดักจิกรรม/โครงการฝึกศึกษาของ อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนาและ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกดั วัฒนธรรม
อบต.เกษมทรัพย์

8 โครงการพฒันาคุณภาพ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือและติดต้ัง 30,700        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี โครงการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา อบต.เกษมทรัพย์ ศาสนาและ
สารสนเทศ DLTV ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV วัฒนธรรม

รวม 8 โครงการ 1,887,500  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 22



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

ส่งนักกฬีารุ่นเยาวชนหรือรุ่นประชาชน วัฒนธรรม
เข้าร่วมการแข่งขันโดยหน่วยงานอืน่
เป็นผู้จดั

รวม 1 โครงการ 80,000  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 23



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 โครงการอดุหนุนส าหรับการ สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทาง 180,000     อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด 
ด าเนินงานตามแนวทาง พระราชด าริด้านสาธารณสุข อบต.
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 9 หมูบ่้าน

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

3 โครงการป้องกนัและแกไ้ข ด าเนินการตามโครงการป้องกนั 42,000       หมูท่ี ่1 - 9 ส านักงานปลัด 
ปัญหาโรคไข้เลือดออก และแกไ้ขปัญหาโรคไข้เลือดออก ต าบลเกษมทรัพย์ อบต.

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค ด าเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 36,600       หมูท่ี ่1 - 9 ส านักงานปลัด 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า ต าบลเกษมทรัพย์ อบต.

รวม 4 โครงการ 298,600    

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 24



9. ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
9.1 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 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื ด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ 10,000        ต าบลเกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจาก อบต.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน
สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

รวม 1 โครงการ 10,000       

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 25



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 โครงการจดักจิกรรมงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 40,000       อบต.เกษมทรัพย์ กองการศึกษา
ผ้าไหมและของดีเมืองโคราช จดักจิกรรมงานผ้าไหมและของดี ศาสนาและ

เมืองโคราช ประจ าปีงบประมาณ วัฒนธรรม
2562

2 โครงการจดักจิกรรม เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 40,000       ต าบลเกษมทรัพย์ กองการศึกษา
วันลอยกระทง จดักจิกรรมวันลอยกระทงต าบล ศาสนาและ
ต าบลเกษมทรัพย์ เกษมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ วัฒนธรรม

2562

รวม 2  โครงการ 80,000       

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 26



11. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
11.1 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 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 10,000       อบต.เกษมทรัพย์ ส านักงานปลัด
ปัญหายาเสพติด และแกไ้ขปัญหายาเสพติด อบต.

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

รวม 4  โครงการ 80,000      

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 27



11. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
11.2 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 5,875,200  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  โครงการ 7,117,200  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 28



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 โครงการ 30,000    

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ หน้า | 29
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ท่ี  76/2561 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

--------------------------------- 
 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 8 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปะกอบด้วย 

1. นางสาวน้อย สดสระน้อย ประธานกรรมการ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

2. นายจันทร์ ท่อนส าโรง กรรมการ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

3. นายอธิป  พันธุ์โพธิ์ กรรมการ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

4. นายปฏิภาณ สินจังหรีด กรรมการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 บ้านหนองศาลา 

5. นางล าพัน กล่ันเกษม กรรมการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 บ้านหลุมข้าว 

6. นางวรรณี เดชส าโรง กรรมการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 บ้านโคกนางเหริญ 

7. ร.ต.สะอาด สินสอนง่าย กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 2 บ้านเกษม 

8. นายสัญญา แตงเกษม กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 3 บ้านท่าเย่ียม 

9. นายเสกสิทธิ์ มาส าโรง กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 5 บ้านเก่านางเหริญ 

10. นายอภิสิทธิ์ เดชะค าภู กรรมการ 
ผู้แทนภาคราชการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหลุมข้าว 

11. นายสุวรรณ ยันต์ฉิมพลี กรรมการ 
ผู้แทนภาคราชการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนางเหริญ 

/12. นายพิษณุ... 
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12. นายพิษณุ สถิตเมธี กรรมการ 
ผู้แทนภาคราชการ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลุมข้าว 

13. นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี กรรมการ 
ผู้แทนภาคราชการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางเหริญ 

14. นางทองเมี้ยน ฝายเกษม กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 4 บ้านหลุมข้าว 

15. นางสุดจิตร วัดส าโรง กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 5 บ้านเก่านางเหริญ 

16. นายยนต์ มาส าโรง กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 5 บ้านเก่านางเหริญ 

17. นายภูวิทย์ ราพิมพ์ส าโรง กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 7 บ้านโคกนางเหริญ 

18. นายแหวน นามเกษม กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 9 บ้านตะคร้อ 

19. นายชูชาติ ท่อนส าโรง กรรมการและเลขานุการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

20. นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.เกษมทรัพย์ 

 ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน

ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

       ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

/(2) ร่วมจัดท า... 




