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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

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

              ตามที่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ด าเนินการใช้พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
และได้จัดท าร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้พิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้ว ในคราวประชุม เมื่อ
วันที่  11  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561  นั้น 
 

    เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยการใช้แผนด าเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26(2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ,             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 
   

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  12   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

                            
                 (นายนาครินทร์   สาทิพจันทร์) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

 



 

ค ำน ำ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“แผนการด าเนินงาน” เป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   อันเป็นเอกสารที่ระบุแผนงานครุภัณฑ์  ที่
ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของท้องถิ่นใน
การควบคุมการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกิจกรรมการพัฒนา
เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพด้วย  ทั้งนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ผ่านทาง  www.abtsamed.go.th  ด้วย 

 
 

งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

 
 

http://www.abtsamed.go.th/


 

สารบัญ 
 

เร่ือง           หน้า 

ส่วนที่ 1  บทน า  

1.1 บทน ำ         1 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน      2 
1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน      2 
1.4 ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน       3 

ส่วนที่ 2  บัญชีครุภัณฑ์ 

 2.1 บัญชีสรุปแผนงำนครุภัณฑ์                          4 
2.2  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
       แบบ  ผ 02/1        5 

      



1 
 

ส่วนที่  1  บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
“แผนด ำเนินงำน” ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) ข้อ  ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสรุปดังนี้ 

1.๑.๑  แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร
พัฒนำ  และกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประจ ำปี
งบประมำณนั้น  เพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
อ่ืน  และจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร  ในแผนกำรด ำเนินงำน 

“แผนกำรด ำเนินงำน” จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

“แผนกำรด ำเนินงำน” จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำร
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ  ทีจ่ะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะ
มีที่มำจำก 

(1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 

(2) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  โดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 

(3) กำรรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยงำนรำชกำร  ส่วนกลำง  ส่วน
ภูมิภำค  หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ให้รวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร  ส่วนกลำง  ส่วน
ภูมิภำค  หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพ้ืนที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่มีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด  หรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
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๑.๑.2  ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559)  
ข้อ  ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน
และโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  อ ำเภอส ำโรงทำบ  จังหวัด

สุรินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค ์ ดังต่อนี้ 
1.๒.๑  เพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ  และกิจกรรมกำรพัฒนำที่

ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
๑.๒.๒  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเสม็จ  ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  และมีกำรประสำนและ
บูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอ่ืน  และจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร  ในแผนกำร
ด ำเนินงำน 

๑.๒.๓  เพ่ือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ    
เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  และมีประสิทธิภำพ 

๑.๓  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำรวบรวมแผนงำนโครงกำรพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ                    

เป็นกรอบในกำร
จัดท ำงบประมำณ 
 

รูปภำพ : แสดงที่มำและควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำท้องถิ่นสู่แผนกำรด ำเนินงำน 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เสม็จ 

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
(ข้อบัญญัติต ำบล) 
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ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ  
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกำศอย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559)  

ข้อ  ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน
และโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

รูปภำพ : แสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  อ ำเภอส ำโรงทำบ  จังหวัด
สุรินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  ดังต่อไปนี้ 

๑.๔.๑  กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำก
ขึ้น 

๑.๔.๒  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอื่น 
๑.๔.๓  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  เพ่ือน ำมำวิเครำะห์

ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  ได้อย่ำงถูกต้อง 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

คณะกรรมกำรพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

ปิดประกำศภำยใน  ๑๕  วัน  นับจำกวันประกำศ 
และปิดประกำศไว้อย่ำงน้อย  ๓๐  วัน 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
รวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 



4 
 

 
ส่วนที ่ ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. บัญชีสรุปแผนด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
2. บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
3. บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
4. แบบ  ผด. 02 
5. แบบ  ผด 02/1 

 



  
 
 

๕ 
 

 
 

สรุปแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

สรุปโครงการและงบประมาณในแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนา 

ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนา 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

36 113 31.86% 11,481,450 64,795,150.00 17.72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

๖ 
 

 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ   
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 12 8,494,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 8 600,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 60,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1,622,450 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 275,000 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2 430,000 

รวม 36 11,481,450 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

๗ 
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2562   

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ   
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน   

        1.1  แผนงานบริหารทั่วไป - - 

        1.2  แผนงานการศึกษา - - 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

       2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 4 53,600 

       2.2 แผนงานการศึกษา - - 

3.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

       3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 2,500,000 

4. ครุภัณฑ์การเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร - - 

รวม 5 2,553,600 

 

 

 

 
 
 



  
 
 

๘ 
 

  ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  - ไม่มีการด าเนินการตามยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต. 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของที่เกิดจาก

โครงการ 
สถานท่ี

ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

จัดฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่

เยาวชนและประชาชน 

อบต.เสม็จ 20,000 บาท 
 
 
 

ส านักปลดั             

2 โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ 

จัดกิจกรรมป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นเยาวชน 

อบต.เสม็จ 20,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา และลดความ

รุนแรงที่เกิดขึ้น 

อบต.เสม็จ 20,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

4 โครงการแกไ้ขปัญหาเด็กและ
เยาวชน 

ลดอัตราเสี่ยงการเกดิปัญหาใน
เด็กและเยาวชน 

อบต.เสม็จ 20,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

5 โครงการจดัการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ให้กับประชาชน  เยาวชนและ
นักเรียน 

อบต.เสม็จ 20,000 บาท 
 

ส านักปลดั             

รวม           5 โครงการ   100,000              
 



  
 
 

๙ 
 

ผด.02 
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของที่เกิดจากโครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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  โครงการช่วยเหลือ 
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ีต าบล
เสม็จ 

อบต.เสม็จ 120,000 
บาท 

ส านักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ
ต าบลเสม็จ 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอาย ุ

อบต.เสม็จ 100,000 
บาท 

ส านักปลดั             

รวม        2 รายการ   220,000              
 

    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของที่เกิดจากโครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลเสม็จ   
 

จัดแข่งขันกีฬาต าบลเสม็จ  ปีละ  
1  ครั้ง 

อบต.เสม็จ 200,000 
บาท 

 

กอง
การศึกษา

ฯ 

            

รวม     1  รายการ   200,000              
 
 
 
 
 
 



  
 
 

๑๐ 
 

ผด.02 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    แผนงานงบกลาง 

 
ที่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของที่เกิดจากโครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ต าบลเสม็จ จ านวน 543  คน 

อบต.เสม็จ 4,650,000 
บาท 

 

ส านัก
ปลัด 

            

2 โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต
พื้นที่ต าบลเสม็จ จ านวน 293 คน 

อบต.เสม็จ 3,200,000 
บาท 

 
 

ส านัก
ปลัด 

                                                                                                                                   

3 .โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลเสม็จ จ านวน 4 คน 

อบต.เสม็จ 24,000 
บาท 

 

ส านัก
ปลัด 

            

4 โครงการสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพต าบลเสม็จ 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลเสม็จ 

อบต.เสม็จ 100,000 
บาท 

 

ส านัก
ปลัด 

            

รวม      4  รายการ    7,974,000              
 
 
 
 
 



  
 
 

๑๑ 
 

ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร ์
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของที่เกิดจากโครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล
เสม็จ 

ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บา้นและ
ประชาคมต าบลเสมจ็  เพื่อให้ทราบถึง
ข้อมูลและปัญหาความเดือดร้อนความ
จ าเป็นเร่งด่วนความต้องการของ
ประชาชน 

อบต.เสม็จ 20,000 
บาท 

 

ส านัก
ปลัด 

            

2 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม ่

- รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 
- ลดอุบัติเหตุทางถนนในต าบลเสม็จ 
- จ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  

อบต.เสม็จ 10,000 
บาท 

 

ส านัก
ปลัด 

            

3  โครงการรณรงคล์ดอุบตัิเหตุ
เทศกาลสงกรานต ์

- รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต ์
- ลดอุบัติเหตุทางถนนในต าบลเสม็จ 
- จ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

อบต.เสม็จ 10,000 
บาท 

 

ส านกั
ปลัด 

            

รวม    3 รายการ   40,000              

 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 

๑๒ 
 

ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของที่เกิดจากโครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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  โครงการ  อบต. สญัจร ด าเนินการอบต. สญัจรออกบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลเสม็จ เพื่อให้

ทราบถึงข้อมูลและปัญหาความเดอืดร้อน  
ความจ าเป็นเร่งด่วนความต้องการของ

ประชาชน 

อบต.เสม็จ 10,000 
บาท 

 

ส านัก
ปลัด 

            

รวม   1   รายการ   10,000              
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของที่เกิดจากโครงการ พื้นที ่

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ินในระบบ    
L-TAX 3000 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
ในระบบ L-TAX 3000 ครอบคลมุ
พื้นที่ท้ัง  8  หมู่บ้านของต าบลเสม็จ  
โดยตั้งเปา้หมาย ระยะเวลาการจดัท า
ไม่เกิน 3 ปี และสามารถใช้แผนที่ภาษี

และทะเบยีนทรัพยส์ินได ้

อบต.เสม็จ 50,000 
บาท 

 

กองคลัง             

2 โครงการฝึกอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ปีละ  1  คร้ัง 

เพิ่มประสิทธภิาพ/พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้คุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

อบต.เสม็จ 300,000 
บาท 

 

ส านักปลดั             

รวม  2 รายการ   350,000              



  
 
 

๑๓ 
 

 
ผด.02 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของที่เกิดจากโครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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  โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 
(อปพร.) อบต.เสมจ็ 

ฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อบต.เสม็จ  
๒ ครั้ง/ป ี

อบต.เสม็จ 150,000 
บาท 

ส านัก
ปลัด 

            

2  โครงการสนบัสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) อบต.เสม็จ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ อป
พร. 

อบต.เสม็จ 

อบต.เสม็จ 50,000 บาท ส านัก
ปลัด 

            

รวม   2  รายการ   200,000              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
 

๑๔ 
 

ผด.2 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการส่งเสรมิการเกษตร  การวางแผนส่งเสรมิการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 
 - ไม่มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการเกษตร  การวางแผนส่งเสรมิการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  
 
 

๑๕ 
 

ผด.2 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของที่เกิดจาก
โครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการอบรมให้ความรู้การคดั
แยกขยะมลูฝอย 

เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ
ก าจัดขยะมลูฝอย 

อบต.เสม็จ 20,000 
บาท 

 

ส านัก
ปลัด 

            

2  โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชม
สะอาดต าบลเสม็จ 

เพื่อให้สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
รักษาความสะอาดภายในชุมชน 

ต าบล
เสม็จ 

20,000 
บาท 

ส านัก
ปลัด 

            

รวม  2 รายการ   40,000              

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของที่เกิดจาก
โครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการประชาปลูกปา่ เพือ่เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับพ้ืนท่ี
ต าบลเสม็จ 

อบต.เสม็จ 20,000 
บาท 

 

ส านัก
ปลัด 

            

รวม  1  รายการ  
 

 20,000              



  
 
 

๑๖ 
 

ผด.02 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    แผนงานการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของที่เกิดจาก
โครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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  โครงการจดัซื้อหนังสือพิมพ์
นิตยสารและวารสารต่างๆส าหรับ
หมู่บ้าน, อบต.เสม็จ  และโรงเรียน 

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์
นิตยสาร  และวารสาร

ต่างๆส าหรับหมู่บ้าน, อบต.
เสม็จ  และโรงเรียน 

อบต.เสม็จ 70,000 บาท 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

ค่าอาหารกลางวันให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก (ศพด. 

)จ านวน 2 แห่ง 

อบต.เสม็จ 318,500 บาท กอง
การศึกษาฯ 

            

3  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน
,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดซื้อค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่า

เครื่องแบบนักเรยีน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          

ให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก (ศพด. 

)จ านวน 2 แห่ง 

อบต.เสม็จ 73,450 บาท กอง
การศึกษาฯ 

            

4  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)ให้กับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเด็ก(ศพด. )จ านวน 2 

แห่ง 

อบต.เสม็จ 110,500 บาท กอง
การศึกษาฯ 

            

5  อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรบั
นักเรียนโรงเรียนสังกัด(สพฐ) 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้กับ 

 โรงเรียนจ านวน 2 แห่ง 

อบต.เสม็จ 1,020,000 
บาท 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม   5 รายการ   1,526,340              
 



  
 
 

๑๗ 
 

 
ผด.2 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของที่เกิดจาก
โครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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  โครงการส่งเสรมิคณุธรรม  

จริยธรรม 
ส่งเสริมให้ บุคลากรประชาชน
ในต าบลเสม็จ มสี่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและ

บ ารุงรักษาพระพุทธศาสนา 

อบต.เสม็จ 30,000 บาท 
 

กองการศึกษา
ฯ 

            

รวม  1  รายการ   30,000              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

๑๘ 
 

ผด.02 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของที่เกิดจาก
โครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือด ออก 

เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ต าบล

เสม็จ  
ทั้ง  ๘  หมู่บ้าน 

 

อบต.เสม็จ 70,000 บาท 
 

ส านัก
ปลัด 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ต าบลเสม็จ 

อบต.เสม็จ 45,000 บาท 
 

ส านัก
ปลัด 

            

3 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพื่อควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ีต าบลเสม้๗ 

อบต.เสม็จ 50,000 บาท ส านัก
ปลัด 

            

4 .โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ 

เพือ่ควบคุมโรคหนอนพยาธิใน
พื้นที่ต าบลเสม็จ 

อบต.เสม็จ 50,000 บาท ส านัก
ปลัด 

            

5 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

อบต.เสม็จ 60,000 บาท ส านัก
ปลัด 

            

รวม 5 รายการ   275,000              



  
 
 

๑๙ 
 

 
ผด.2 

 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบจั  งหวัดสุรินทร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

    แผนงานบริหารทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของที่เกิดจาก
โครงการ 

สถานท่ี
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
องค์กรให้แก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสม็จ 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการองค์กรให้แก่
บุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบลเสม็จ  จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

อบต.เสม็จ 30,000 
บาท 

 

ส านักปลดั             

2 โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหาร/สมาชิก
สภา อบต. 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิก อบต. จ านวน 1 ครั้ง 

อบต.เสม็จ 400,000 
บาท 

ส านักปลดั             

รวม  2 รายการ   430,000              

     
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 
 

๒๐ 
 

   ผด.02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็   อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

ประเภทครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All  
In  one ส าหรบั
งานส านักงาน  
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In  one ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับงาน
ส านักงาน      
จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ดงัน้ี  
     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) หรือ 4
แกน เสมือน(4Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 Ghz  จ านวน 1 หน่วย  
     2.หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB 
     3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) หรือ DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
     4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จ านวน 1 หน่วย 
     5. มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
     6. มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     7. มีช่องเช่ือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    9. มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า21 น้ิวความละเอียดแบบ
FHD (1920X1080)   
   10.สามารถใช้งาน WiFi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

17,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

       



  
 
 

๒๑ 
 

 
 ผด.02/1 

ประเภทครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/
นาที)  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที)   จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2561  ดังนี ้
     1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600 x 600 dpi 
     2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
     3) มีหน่วยความจ า (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
     4) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    5) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

2,600 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

๒๒ 
 

 

        ผด.02/1 
ประเภทครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All  In  one 
ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In  one ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 2 
เครื่อง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับงานส านักงาน      
จ านวน 2 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2561 ดังนี้  
     1. มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) หรือ 4แกน เสมือน(4Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 2.4 Ghz  จ านวน 1 หนว่ย  
     2.หนว่ยประมวลผลกลาง(CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
     3. มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) หรอื DDR4  หรือดีกว่า มขีนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
     4. มหีน่วยจัดเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120  GB  จ านวน 1 หน่วย 
     5. ม ีDVD-RW  หรือดกีวา่  จ านวน 1 หนว่ย 
     6. มีชอ่งเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     7. มีชอ่งเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
    8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    9. มีจอภาพในตัวและมขีนาดไม่น้อยกวา่21 นิว้ความละเอียดแบบ
FHD (1920X1080)   
   10.สามารถใช้งาน WiFi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

34,000 อบต.เสม็จ กองคลัง             



  
 
 

๒๓ 
 

 
            ผด.02/1 

ประเภทครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 รถบรรทุกน้ า 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ า   จ านวน 1 คัน   
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ า
กว่า 6,000 ซซีี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสดุไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวตัต ์
แบบบรรทุกน้ า 
   1)จุน้ าไดไ้ม่น้อยกว่า 6,000 ลติร 
   2)น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไมต่่ า
กว่า 12,000 กิโลกรัม 
   3)เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ ์

2,500,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 


