
                                                                

          
 
 
    

 
  
 
 

     

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำน ำ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ภายใต้การบริหารส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตาดใหญ่  ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีความจ าเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงานการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าก้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  โดยยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ปัญหาความต้องการของตนเอง  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล  และน ามาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  จึงได้ด าเนินการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่ายกระบวนการประชาคม  อีกท้ังได้มีการแต่งตั้งสมวาชิกสาท้องถิ่น  ผู้ทรางคุณวุฒิ  ผู้แทน
ภาคราชการ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  และปญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/2563  จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ 
มีนาคม  2563 
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1 
บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2/2563 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่   ได้รับค าร้อง เรื่องความเดือดร้อนจากประชาชนต าบล
หนองตาดใหญ่  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน  โดยให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  “ข้อ  22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาจ าท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนและประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2563)  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  โดยมีโครงการที่เพ่ิมเติม
ดังต่อไปนี้ 
  1.  โครงการกซ่อมแซมอาคารกู้ชีพ  งบประมาณ  35,000  บาท 
  2.  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  งบระมา  100,000  
บาท 
  3.  โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ งบประมาณ  
200,000  บาท 
  4.  โครงการก่อสร้างถนนกินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ต่กจากถนน คสล. เดิม  บริเวณนา นายชาตรี  
เรืองเสนา  ปื่งสามแยกนา นายเวิน  พลดงนอก  งบประมาณ 200,000  บาท 
  5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากถนนลาดยางไปหน้าวัดน้อย  งบประมาณ  60,000  บาท 
  6.  โครงการก่อสร้างคันคูกั้นน้ าล าห้วยโพนไผ่พร้อมว่างท่อระบายน้ า  หมู่ที่  4  บริเวณนา นายศักดิ์ชัย  
ตาดี งบประมาณ  80,000  บาท 
  7.  โครงการก่อสร้างคัดคูกั้นน้ าล าห้วยโพนไผ่พร้อมวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 4 บริเวณนา นายสังวาล  
ตาดี  งบประมาณ  80,000  บาท 
  8.  โครงการก่อสร้างคัดคูกั้นน้ าล าห้วยโพนไผ่พร้อมวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 4 บริเวณนา นายอานนท์  
ดามาพงษ์  งบประมาณ  80,000  บาท 
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  9.  โครงการก่อสร้างท่อบล็อกคอนเวิร์ส  ล าห้วยโพนไผ่  หม่ที่ 5 บริเวณนา นายทองดี  โคตรสมบัติ  
งบประมาณ  600,000  บาท 
  10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคูกั้นน้ าคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 8 จากหนองเทียมไปถึงเขตติดต่อ 
อบต. สีดา  ทั้งสองฝั่งคลอง  งบประมาณ  200,000  บาท 
  11.  โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ  งบประมาณ  250,000  บาท 
  12.  จัดซื้อเครื่องรับส่ง-ส่งวิทยุ  งบประมาณ  84,000  บาท 
  13.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์  งบประมาณ  8,000  บาท 
  14.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  งประมาณ  22,000  บาท 
  15.  จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเติร์แบบตั้งโต๊ะ  งบประมาณ  22,000  บาท 
  16.  จัดซื้อปั๊มลมสายพานพร้อมมอแตอร์  งบประมาณ  20,000  บาท 
  17.  จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต  งบประมาณ  80,000  บาท 
 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงกำพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่   อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนา
ก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง 
สะพาน  ทางเท้า  ซ้มประตู  ป้าย  
รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา  และศาสา
เอนกประสงค์ 

- - - - 5 595,000 5 595,000 5 595,000 15 1,785,000 

1.4  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ 
ส่งเสริมเช่ือมโยงชลทาน  ก่อสร้าง
ฝาย  ท านบกั้นน้ า  ขุดลอกสระ  
พัฒนาแหล่งน้ า  คลองน้ า 

- - - - 5 1,040,000 5 1,040,000 5 1,040,000 15 3,120,000 

รวม - - - - 10 1,635,000 10 1,635,000 10 1,635,000 30 4,905,000 
2. ยุทธศำสตร์สังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสขุ 
2.4  แนวทำงกำรพัฒนำ  การป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย/อุบัติเหตุจราจรทาง
บก 

- - - - 1 250,000 1 250,000 1 250,000 5 830,000 

รวม - - - - 1 250,000 1 250,000 1 250,000 5 830,000 
บัญชีครภุัณฑ ์ - - - - 6 236,000 6 236,000 6 236,000 18 708,000 
รวม - - - - 6 236,000 6 236,000 6 236,000 18 708,000 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครรำชสีมำ 
1.ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรพัฒนำก่อสร้ำงและซ่อมแซมปรับปรุง สะพำน  ทำงเท้ำ  ซ้มประตู  ป้ำย  รั้ว  อำคำร  ลำนกีฬำ  และศำสำเอนกประสงค์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการซ่อมแซมอาคารกู้ชีพ เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
และมีความคงทนถาวรในการ
ใช้งาน 
 

ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

- - 35,000 35,000 35,000 อาคารกู้ชีพ อาคารมีความมั่งคงแข็งแรง กองช่าง/แผน
ชุมชน 

2 โครงการปรัปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ 

เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
และมีความคงทนถาวรในการ
ใช้งาน 

ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

- - 100,000 100,000 100,000 อาคารส านักงาน อาคารมีความมั่งคงแข็งแรง กองช่าง/แผน
ชุมชน 

3 ปรับปรุงอาคารห้องเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาดใหญ่ 

เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
และมีความคงทนถาวรในการ
ใช้งาน สถานที่ท างานมีความ
ปลอดภัย 

ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ห้องเก็บพัสดุ อาคารมีความมั่งคงแข็งแรง กองช่าง/แผน
ชุมชน 

4 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก  หมู่ที่  
7 ต่อจากถนน คสล.เดิม บริเวณนา นายชาตรี   
เรืองเสนาไปทางสามแยกนา นายเวิน  พลดงนอก 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานและ
สะดวกมรการคมนาคม 

กว้าง  4 .00  เมตร  
ยาว  200  เมตร  
หนา  0.10  เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 

 
  

แบบ ผ. 02 

4 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครรำชสีมำ 
1.ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรพัฒนำก่อสร้ำงและซ่อมแซมปรับปรุง สะพำน  ทำงเท้ำ  ซ้มประตู  ป้ำย  รั้ว  อำคำร  ลำนกีฬำ  และศำสำเอนกประสงค์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  3  จาก
ถนนลาดยางไปหน้าวัดน้อย 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานและ
สะดวกต่อการคมนาคม 
 
 

กว้าง  4 .00  เมตร  
ยาว  16  เมตร  
หนา  0.15 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แบบ ผ. 02 
5 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครรำชสีมำ 
1.ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.4  แนวทำงกำรพัฒนำ  ก่อสร้ำงระบบประปำ วำงท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทำน  ก่อสร้ำงฝำย ท ำนบกั้นน้ ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนำแหล่งน้ ำ คลองน้ ำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการกอสร้างคันคูกั้นน้ าล าห้วยโพนไผ่พร้อม
วางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  4  บริเวณนา นายศักด์ิ
ชัย  ตาดี 

เพื่อกักเก็บน้ าและระบายน้ า ใช้
ในการเกษตร อุปโภค  

ถมดินคันคูกั้นน้ าล า
ห้วย  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  คสล.  
ขนาด Ø 
0.80x1.00 เมตร 2 
แถว  จ านวน 14  
ท่อน  

- - 80,000 80,000 80,000 แหล่งน้ าได้รับการดูแลและ
ใช้ประธยชน์เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและการเกษตร 

กองช่าง/แผนชุมชน 

2 โครงการกอสร้างคันคูกั้นน้ าล าห้วยโพนไผ่พร้อม
วางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  4 บริเวณนา นายสังวาล  
ตาดี 

เพื่อกักเก็บน้ าและระบายน้ า ใช้
ในการเกษตร อุปโภค  

ถมดินคันคูกั้นน้ าล า
ห้วย  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  คสล.  
ขนาด Ø 
0.80x1.00 เมตร 2 
แถว  จ านวน 14  
ท่อน  

- - 80,000 80,000 80,000 แหล่งน้ าได้รับการดูแลและ
ใช้ประธยชน์เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและการเกษตร 

กองช่าง/แผนชุมชน 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคูกั้นน้ าล าห้วยโพน
ไผ่พร้อมวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  4 บริเวณนา 
นายอานนท์  ดามาพงษ์ 

เพื่อกักเก็บน้ าและระบายน้ า ใช้
ในการเกษตร อุปโภค  

ถมดินคันคูกั้นน้ าล า
ห้วย  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  คสล.  
ขนาด Ø 
0.80x1.00 เมตร 2 
แถว  จ านวน 14  
ท่อน  

- - 80,000 80,000 80,000 แหล่งน้ าได้รับการดูแลและ
ใช้ประธยชน์เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและการเกษตร 

กองช่าง/แผนชุมชน 

 
  

แบบ ผ. 02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครรำชสีมำ 
1.ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.4  แนวทำงกำรพัฒนำ  ก่อสร้ำงระบบประปำ วำงท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทำน  ก่อสร้ำงฝำย ท ำนบกั้นน้ ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนำแหล่งน้ ำ คลองน้ ำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงการก่อสร้างท่อบล็อกคอนเวิร์สล าห้วยโพนไผ่  
หมู่ที่  5  บริเวณนา นายทองดี  โคตรสมบัติ 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าและระบายน้ า ใช้
ในการเกษตร อุปโภค  

ตามแบบมาตรฐาน
ก าหนด  

- - 600,000 600,000 600,000 แหล่งน้ าได้รับการดูแลและ
ใช้ประธยชน์เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและการเกษตร 

กองช่าง/แผนชุมชน 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคูกั้นน้ าคลองอีสาน
เขียว  หมู่ที่  8 จากหนองเทียมไปถึงเขตติดต่อ 
อบต.    สีดา ทั้งสองฝั่งคลอง 

เพื่อกักเก็บน้ าและระบายน้ า ใช้
ในการเกษตร อุปโภค  
 
 

ตามแบบมาตรฐาน
ก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ าได้รับการดูแลและ
ใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและการเกษตร 

กองช่าง/แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แบบ ผ. 02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครรำชสีมำ 
2. ยุทธศำสตร์  เสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
2.4  แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย/ลดอุบัติเหตุจรำจรทำงบก 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561(บำท) 2562 

(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 2565 

(บำท) 
1 โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รับมือกับภัยต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

ประชาชน  หมู่ที่ 1 – 9 - - 250,000 250,00 250,000 ป้องกันภัยพิบัต สามารถป้องกันภัยพิบัตที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ 

ส านักปลัด /ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ. 02 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จัวหวัดนครรำชสีมำ 

 
ท่ี แผนงำน ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561
(บำท) 

2562
(บำท) 

2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) 

1 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

จัดซื้อเคร่ืองรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  จ ำนวน  7  
เครื่อง 
-ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต ์
  ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง  แท่นชาร์ท  เบตเตอรี่  1  ก้อน เสา
ยาง  เหลก็พับ 

- - 84,000 84,000 84,000 ส านักปลัด 

2 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐำน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วใน
การพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีถาด
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 19 เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 

- - 8,000 8,000 8,000 กองคลัง 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1/2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จัวหวัดนครรำชสีมำ 
ท่ี แผนงำน ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561
(บำท) 

2562
(บำท) 

2563(บำท) 2564
(บำท) 

2565(บำท) 

3 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็น
แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มี
หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 

- - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จัวหวัดนครรำชสีมำ 

ท่ี แผนงำน ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561

(บำท) 
2562
(บำท) 

2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) 

4 แผนงาน 
เคหะปละชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็น
แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) 
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 

- - - 22,000 22,000 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จัวหวัดนครรำชสีมำ 

ท่ี แผนงำน ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561

(บำท) 
2562
(บำท) 

2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) 

5 แผนงาน 
เคหะปละชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

จัดซื้อปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์ 
ปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์ จ านวน 1 ชุด 
1. วัสดุท าถังลมเป็นเหนียว 
2.ปั๊มลมระบบสายพาน 2 ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
3.มอเตอร์ 1 แรงม้า 220 โวลล์ 
4.แรงดัดลมที่ใช้ได้ 7-10 บาร์ หรือ 100-142 ปอนด์ 
5.อัตราการผลิตลม  106  ลิตร/นาที 
6.ความเร็วรอบของปั๊ม 635 รอบ /นาที 
7.ถังเก็บลมขนาด  90  ลิตร 
 

   20,000 20,000 กองช่าง 

6 แผนงาน 
เคหะปละชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต 
คุณสมบัติ 
1. มีระบบทดช่วยขับ และช่วยให้สตาร์ทเครื่องง่าย เร่งเครื่องง่าย เบาแรง 
2. มีระบบน้ าหล่อเย็นในกระบอกเพชร 
3. มีล้อขับเคลื่อนพร้อมตัวล็อคเบรค 
4. มีถังไว้ระบายความร้อนกระบอกเพชร 
5. เครื่องยนต์ระบบ OHV ก าลังเต็ม 5.5 แรงม้า 
 

- - - 80,000 80,000 กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

12 


