
 

          
 
 
    

 
  
 
 

     

 

 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

 
  การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ภายใต้การบริหารส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตาดใหญ่  ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีความจ าเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงานการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  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  อีกท้ังได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
ผู้แทนภาคราชการ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2/2563  จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ 
พฤษภาคม  2563 
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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 าปี
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2/2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  โดยมีโครงการที่
เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
   
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงกำพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2/2563 
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  การ
พัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซม
ปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้ม
ประตู  ป้าย  รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา  
และศาสาเอนกประสงค ์

- - - - 13 6,110,000 13 6,110,000 13 6,110,000 39 18,330,000 

1.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง
ซ่อมแซม  ปรับปรุง รางระบายน้ า  
ท่อระบายน้ า 
 

- - - - 2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000 

1.3  แนวทางการพัฒฯ  การขยาย
เขตไฟฟ้า  และติดตั้งไฟฟ้าโคม
ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมซ่อมบ ารุง/
ปรับปรุง 

- - - - 2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000 

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

- - - - 3 700,000 3 700,000 3 700,000 9 2,100,000 

รวม - - - - 23 7,510,000 23 7,510,000 23 7,510,000 69 22,530,000 
บัญชีครภุัณฑ ์ - - - - 6 93,400 6 93,400 6 93,400 18 280,200 
รวม - - - - 6 93,400 6 93,400 6 93,400 18 280,200 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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 โครงการก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินคลุก  หมู่ที่  1  จากนา      
นางชิด  บุญทา  ไปทางนา นาย
ทองสา   รูปไธสง 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง  4.00  เมตร                 
หนา  0.10  เมตร   
ยาว  1,000 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

2 โครงการก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 1  จากสี่แยกนา 
นางจูม  พลดงนอก  ไปทางนา 
นายอุดม  พลดงนอก 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง  4.00  เมตร                 
หนา  0.10  เมตร   
ยาว  800 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

3 โครงการก่อสร้างถนนดนิคันคูทศิ
ตะวันออก  ล าห้วยต้นโพธิ์ หมูท่ี่ 
3  จากนา นางบรรพา    ช่องศรี  
ไปทางทางทิศใต ้
 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง  4.00  เมตร                 
หนา  0.10  เมตร   
ยาว  2,000 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

4 โครงการก่อสร้างถนนดนิคันคูทศิ
ตะวันตก  ล าห้วยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 3  
จากนา นายเคน  โตนา  ไปทาง
ทางทิศใต ้

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง  4.00  เมตร                 
หนา  0.10  เมตร   
ยาว  2,000 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 
  

แบบ ผ. 02 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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) 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่  3  จากร้านค้าชุมชน  
ไปทางบ้าน นางสาวนิตตยิา  อยู่ยนื 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง  4.00 เมตร  
ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่    3  จากหน้าบา้น นายบวั
ทอง  โพธิ์ธาศรี  ไปทางบริเวณ
หน้าบา้น นายพรมมา  ศรีระ 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง  4.00 เมตร  
ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

7 โครงการก่อสร้างถนนดนิ หมู่ที่  3   
จากบริเวณนานายทองรัตน์ ดชียั
ชนะ  ไปทางสวนยางพารา 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง  4.00 เมตร  
ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคัน
คูหนองฝายใต้  ฝั่งทิศใต้ของ
หนองฝายใต้  หมู่ที่  4  ไปทาง
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  5  

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

  400,000 400,000 400,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 

 
  

แบบ ผ. 02 
4 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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) 

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคัน
คูหนองฝายใต้จาก บริเวณนา 
นายหมาน  ดงเทียมศรี  ไป  หมู่
ที่  4  ไปทางนา นายนัน  จนัรอด 
 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่
ที่  4  ต่อจากถนน คสล.เดิมไป
ทางบา้นเพ็ดน้อย  ต.หันห้วย
ทราย  อ.ประทาย 
 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่
ที่  5  จากสี่แยกหน้าบ้าน นาย
พรวน  เทพสีดา  ไปทางบ้าน 
นายใส  ศรีชุม   
 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง  4.00 เมตร  
ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 
 

 
  

แบบ ผ. 02 
5 



 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

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) 

12 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก ถนน หมู่ที่ 7 ถนนเส้นจาก
บ้านนายชาตรี  เรืองเสนา  ไปทาง
บ้านหนองพลวงน้อย  ต าบลวัง
ไม้แดง 
 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00  เมตร
หนา  0.10  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

  100,000 100,000 100,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่  9  จากนา  นางถนอมวงศ์  
ทินราช  ไปทางนา นายบุญมี  
พลนอก 
 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สะดวกต่อการ
คมนาคม 

กว้าง  4.00 เมตร  
ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

6 
แบบ ผ. 02 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครรำชสีมำ 
1.ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ก่อสร้ำงซ่อมแซม  ปรับปรุง รำงระบำยน้ ำ  ท่อระบำยน้ ำ 
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 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ 
หมู่ที่  3  บริเวณหน้าบ้านนางสมยั  
ราชนู  ถึงสวนนางอาน  พลดงนอก 
 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
เข้าบ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30  เมตร 
หนา 0.1.0  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
 

  150,000 150,000 150,000 มีรางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ าได้ดี
ขึ้นและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
หมู่ที่  3 บริเวณหน้าบ้านนางสมัย  
ราชนู  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงหน้า
บ้านนางเนา  ตั้งตะกูล 
 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
เข้าบ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30  เมตร 
หนา 0.1.0  เมตร 
ยาว 100 เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีรางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ าได้ดี
ขึ้นและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ า  คศล. พร้อมฝาปิด  หมู่
ที่  3จากร้านคาชุมชนไปทางบ้าน 
นางสาวนิตติยา  อยู่ยืน 
 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
เข้าบ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30  เมตร 
หนา 0.1.0  เมตร 
ยาว 100 เมตร 

  150,000 150,000 150,000 มีรางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ าได้ดี
ขึ้นและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 
 
 

 
  

 
  

แบบ ผ. 02 
7 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครรำชสีมำ 
1.ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ และติดตั้งไฟฟ้ำและติดตั้งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะพร้อมซ่อมบ ำรุง/ปรับปรุง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ า  
หมู่ที่ 9 จาก ศาลาประชาคมไปทาง
บ้าน นางสุกัญญา  ศรีชุม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 

  200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
รองรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

2 โครงการยา้ยเสาไฟฟ้าแรงดันต่ า  
หมู่ที่ 9  บริเวณหน้าบ้านนาย
ประนอม  แดนไธสง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 

  200,000 200,000 200,000 มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
รองรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 
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แบบ ผ.02 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครรำชสีมำ 
1.ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.4  แนวทำงกำรพัฒนำ  ก่อสร้ำงระบบประปำ วำงท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลทำน  ก่อสร้ำงฝำย  ท ำนบกั้นน้ ำ  ขุดลอกสระ  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 โครงการวางท่อระบายน้ าคันคู
หนองฝายใต้   หมู่ที่  4          ฝั่ง
ทิศใต้เส้นทาง  ไปทางป่าโคกซาด 

เพื่อกักเก็บน้ าและ
ระบายน้ า ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค 

ท่อ คสล. Ø 0.80 x 
1.00 เมตร 2 แถว 
จ านวน  18  ท่อน 

- - 100,000 100,000 100,000 แหล่งน้ าไดร้ับ
การดูแลและใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล  หมู่ที่ 4   

เพื่อกักเก็บน้ าและ
ระบายน้ า ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค 

ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,00 มีน้ าประปาใช้ ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

3 โครงการวางท่อระบายน้ าคันคูกั้น
น้ า ล าห้วยฝายใหญ่  หมู่ที่ 5  
บริเวณนา นายสุพจน์  เจริญ   

เพื่อกักเก็บน้ าและ
ระบายน้ า ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค  

ความกว้างคันคูดิน 5 
เมตร ความกว้างล า
คลอง  20.00 เมตร 
วางท่อระบายน้ า คสล. 
Ø0.80x1.00 เมตร  
เมตร สองแถว จ านวน 
16 ท่อน  

- - 100,000 100,000 100,000 แหล่งน้ าไดร้ับ
การดูแลและใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล  หมู่ที่  8  บริเวณข้างบ้าน  

เพื่อกักเก็บน้ าและ
ระบายน้ า ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค 

ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,00 มีน้ าประปาใช้ ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
  

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครรำชสีมำ 
1.ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.4  แนวทำงกำรพัฒนำ  ก่อสร้ำงระบบประปำ วำงท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลทำน  ก่อสร้ำงฝำย  ท ำนบกั้นน้ ำ  ขุดลอกสระ  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) 

5 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล  หมู่ที่  หมู่ที่  5   
 
 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าและ
ระบายน้ า ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค 

ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,00 มีน้ าประปาใช้ ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
9  5 
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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) 

1 แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)  จ ำนวน  2  เคร่ือง 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า  18,000  บีทีย ู
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน   
    40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลดภัณฑ์อุตสาหกรรม   
    และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ 
    เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียว 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจาก ข้อ 3) นอกเหนือจาก 
    การพิจารณาจัอซื้อเครื่องปรับอากศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม    
    ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7. แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตช์  1  ตัว 
    ทองแดงไปกลังหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร 
    สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 

- - 59,400 59,400 59,400 ส านักปลดั 

2 แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น ขนาด  25  ลิตร 
1.  สามารถดดูฝุ่นและน้ าได ้
2.  เป็นราคาพร้อมอุปกรณ ์
 

- - 14,000 14,000 14,000 ส านักปลดั 

3 แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

จัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก  4  ฟุต 
1. ขนาด กว้าง 120 ลึก 45.7 สูง 90 ซม. 
2. ผลิตจากเหล็กหนาพิเศษ 0.6 mm ท าให้มีความ
แข็งแรงเป็นพิเศษ 
3. ใช้กุญแจ Cyber Lock คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
4. แผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 
5. รางเลื่อนแข็งแรงใช้ได้สะดวกไม่ฝืด 
6. มือจับแบบฝังรูปแบบทันสมัย 
7. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy 
 

- - 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 

แบบ ผ. 03 
11 



 
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 
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก  
1. ตู้เอกสารเหล็ก จดัเก็บ 4 ลิ้นชัก  
 2. ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนาไม่ต่ ากว่า  
     0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม  
3. โครงสร้างเสรมิกระดูกเหล็กเพิม่ความแข็งแรง  
    จัดเก็บ 4 ลิ้นชัก มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก    
    ลิ้นชักท้ังชุด (Central Lock)  
4. กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนระบบลูกปืน แข็งแรง  
     ส าหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้   
     ต่างๆ  
5. ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 46.1 x 62 x  
    132 ซม./ตู ้  จ านวน 1 ตู้ 
 

- - 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 

5 แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

จัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองกดน้ ำร้อน-น้ ำเย็น 
- เครื่องกดน้ าร้อน-น้ าเย็นแบบตั้งพ้ืนมีช่องเก็บของ 
 - ผลติจากพลาสติกแข็ง ทนทาน มั่นคง สามารถ
รองรับขวดน้ าขนาด 18 ลิตรได้อยา่งสบาย  
- มีช่องเก็บแก้วหรือสิ่งของด้านล่างตัวเครื่อง  
- เครื่องท าอุณหภูมคิวามเย็นไดต้่ าสุด 15 °C และ
อุณหภูมคิวามร้อนประมาณ 90°C  
- ก าลังไฟฟ้า : 75W - ขนาดเครื่อง : 27 x 23 x 76 
ซม. 
 - เสยีบปลั๊กสากล สามตา ไม่ใช่หวัปลั๊กทั่วไปของไทย 
(ถ้าจะเสียบปลั๊กทั่วไปของไทยต้องใช้หัวแปลง)  
 

- - 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 
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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) 

6 แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 

 

 

 

 

 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

จัดซ้ือ เคร่ืองฉีดน้ ำเอนกประสงค์                 
เครื่องฉีดน้ ามาตรฐาน มีก าลังขับเคลื่อน 100 บาร์  
1,400วัตต์ ให้แรงดันน้ าที่เสถียรต่อเนื่อง เช่ือมต่อ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม 
-ระบบ 3ลูกสูบสเตนเลสแท้ ทนทานต่อการใช้งาน 
-ด้ามจับกว้างกระชับมือ สามารถเลือกปรับระดับน้ าได้เลย 
-สองล้อส าหรับเคลื่อนที่ ใช้งานได้ทั้งพื้นผิวเรียบและขรุขระ 
-สายไฟ/สายฉีดน้ ายาว 5 เมตร เพิ่มความสะดวกในการใช้
งาน 
-ระบบ AUTO STOP น้ าหยุดอัตโนมัตทิันที เมื่อปล่อยไกปืน 
-มอเตอร์มีระบบ THERMOSTAT ป้องกันอุณหภูมิสูง
จนเกินไป 
 

- - 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 
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