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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปี เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 

(1) ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย บทนำ , วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน , ขั้นตอน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน , ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

(2) ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ  

 

แผนการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม                            
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ ได้รับ การอนุมัติ ให้ดำเนินงาน                                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการทำงาน
เกี่ยวกบัหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
และโครงการที่ได้กำหนดไว้  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                            
ได้ประโยชน์สูงสุดและสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป 
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สวนที่ 1 บทนำ 

1.1 บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง                          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำป โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม                    
ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น ซ่ึงจะทำใหแนว
ทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานงานและบูรณาการทำงานระหวาง
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  และทำใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
  1. แผนการดำเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจำปงบประมาณนั้น 
เพ่ือใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนก 
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
  2. แผนการดำเนินงาน  จะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน                       
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน  จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการ
ดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

    3.1 งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ) 

    3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 

    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีมีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

    3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวา
จะเกิดประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

                                                                                                       
                                                                                 

/1.3 ข้ันตอน... 
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1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 4 ไดกำหนดใหจัดทำแผนการดำเนินงานตามขอ 26 
และ ขอ 27 ดังนี้  

ขอ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานใหจัดทำตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
      (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

      (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้                    
ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย
ท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  

 ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงาน
เปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
  ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทำแผนการดำเนินงานแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีจะดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ (โดยใหจัดทำเปนแผนการดำเนินงาน
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 , 2 , 3 , 4......) 

  รางแผนการดำเนินงาน ใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 บทนำ 
   องคประกอบ  ประกอบดวย บทนำ วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน ข้ันตอน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประโยชนของการแผนการดำเนินงาน โดยนำเสนอ ดังนี้ 
   1.1 บทนำ 
   1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
   1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
   1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

 
/สวนท่ี 2... 
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  สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   องคประกอบ  ประกอบดวย บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรมและ
งบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ 
ผด.01) เปนแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ           
พ.ศ. 2566 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการ
ท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 จะตองลงรายการยุทธศาสตร
แผนงานใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ  การคิดรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเม่ือลง                 
แตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้งและจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย 
   การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ                    
ผด.02) เปนแบบบัญขีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
(แบบ ผด.02/1) เปนแบบบัญขีครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/ครุภัณฑ/
รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณ
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 

1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
  1. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินงานจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2. แนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวนตำบล
หนองตะไกมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
  3. ลดความซ้ำซอนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หนวยงานอ่ืน 
  4. เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5. เปนเครื่องมือในการดิดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
 
 
 
 



1) ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
 -  -  -  -  -  - 
รวม  -  -  -  -  - 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
    2.1 แผนงานการศึกษา 8 13.11 4,915,042              17.19                   กองการศึกษาฯ

รวม 8 13.11 4,915,042             17.19                  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

 -  -  -  -  -  - 
รวม  -  -  -  -  - 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    4.1 แผนงานงบกลาง 5 8.20 15,220,000            53.22                   กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขฯ
    4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 6.56 260,000                 0.91                     กองสวัสดิการสังคม
    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.64 30,000                   0.10                     ส านักปลัด

รวม 10 16.39 15,510,000           54.24                  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลักจ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 01



5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
    5.1 แผนงานสาธารณสุข 5 8.20 460,000                 1.61                     กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 5 8.20 460,000                1.61                    
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 13.11 6,236,300              21.81                   กองช่าง

รวม 8 13.11 6,236,300             21.81                  
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา
    7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.64 10,000                   0.03                     ส านักปลัด
    7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 6.56 265,000                 0.93                     กองการศึกษา

รวม 5 8.20 275,000                0.96                    

 -5-

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 01



8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 16.39 490,000                 1.71                     ส านักปลัด/กองคลัง
    8.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.64 10,000                   0.03                     กองสวัสดิการสังคม
    8.3 แผนงานเคหะและชุมขน 1 1.64 10,000                   0.03                     กองช่าง
    8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน 3 4.92 190,000                 0.66                     ส านักปลัด

รวม 15 24.59 700,000                2.45                    
9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
    9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 13.11 470,000                 1.64                     ส านักปลัด

รวม 8 13.11 470,000                1.64                    
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
    10.1 แผนงานเคหะและขุมขน 1 1.64 20,000                   0.07                     กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    10.2 แผนงานการเกษตร 1 1.64 10,000                   0.03                     กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 2 3.28 30,000                  0.10                    
รวมท้ังส้ิน 61 100 28,596,342           100                     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 01



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการประชุมผูปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางในการ 5,000              ศพต.อบต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก

2 โครงการสงเสริมการศึกษา เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู 40,000            ศพต.อบต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

เพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็ก ใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กนักเรียน 900,376          ศพต.อบต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา ไดรับประทานอาหารที่มี

(อาหารกลางวันศูนยพัฒนา คุณคาทางโภชนาการ

เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

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

พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

      2.1 แผนงานการศึกษา
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนคาจัดการเรียน 297,500          ศพต.อบต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา การสอน (รายหัว)

โครงการจัดการเรียนการสอน จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็ก

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) อัตราคนละ 1,700 บาท/ป

5 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสนับสนุนคาใชจาย 150,290          ศพต.อบต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษา

(คาใชจายในการจัดการศึกษา ดังนี้

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1) คาหนังสือเรียน 

องคการบริหารสวนตําบล (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 

หนองตะไก) 200 บาท/ป  

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2) คาอุปกรณการเรียน

(อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ

200 บาท/ป  

3) คาเครื่องแบบนักเรียน

(อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 

300 บาท

4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

(อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 

430 บาท

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

      2.1 แผนงานการศึกษา
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แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

6 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียนได 1,333,676        ศพต.อบต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับประทานอาหารที่มีคุณคา รร.บานหนองตะไก

องคการบริหารสวนตําบล ทางโภชนาการ รร.บานยอกขาม

หนองตะไก และสําหรับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนบานหนองตะไก

และโรงเรียนบานยอกขาม

7 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนโรงเรียน 260,400          รร.บานยอกขาม กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานยอกขาม บานยอกขามไดรับประทาน

(เงินอุดหนุน) อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

8 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนโรงเรียน 1,927,800        รร.บานหนองตะไก กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานหนองตะไก บานหนองตะไกไดรับประทาน

(เงินอุดหนุน) อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ

รวม 8 โครงการ 4,915,042       

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

      2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่มี 12,000,000     ต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

ฐานะยากจนเดือดรอน

หรือไมมีผูอุปการะเลี้ยงดู

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อชวยเหลือคนพิการที่มี 2,800,000        ต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

ฐานะยากจนเดือดรอน

หรือไมมีผูอุปการะเลี้ยงดู

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสงเคราะหผูติดเชื้อ 120,000          ต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

ผูปวยเอดส

โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

      4.1 แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

4 โครงการสนับสนุน เพื่อสงเสริมใหทํากิจกรรม 50,000            ต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

การดําเนินงานสวัสดิการชุมชน สวัสดิการชุมชนรวมกัน

(ออมวันละบาท)

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อพัฒนาระบบบริการ 250,000          ต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพในระดับทองถิ่น สุขภาพในพื้นที่ใหมีคุณภาพ

หรือพื้นที่ และมาตรฐานครอบคลุม

และทั่วถึง

รวม 5 โครงการ 15,220,000     

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

      4.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพ 100,000          ต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

และเยาวชนตําบลหนองตะไก ชีวิตเด็กและเยาวชนตําบล

หนองตะไก

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อทัศนศึกษาดูงานและ 100,000          ต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุตําบลหนองตะไก แลกเปลี่ยนประสบการณ

ระหวางกัน

3 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อสงเสริมการรวมกลุมและ 20,000            ต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

ผูพิการตําบลหนองตะไก แลกเปลี่ยนประสบการณ

ระหวางกัน

 -14-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

      4.2 แผนสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

4 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี เพื่อใหกลุมสตรี กลุมอาชีพ 40,000            ต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

ประชาชนทั่วไปและกลุมอาชีพ ประชาชนทั่วไป มีรายได

เพิ่มมากขึ้น

รวม 4 โครงการ 260,000          

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

      4.2 แผนสังคมสงเคราะห
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการรณรงคปองกันและ เพื่อใหผูนําชุมชน ประชาชน 30,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

แกไขปญหายาเสพติด เด็กและเยาวชน มีความรู

ความเขาใจถึงปญหาและ

พิษภัยของยาเสพติด เขาใจ

บทบาทและหนาที่ของตนเอง

ในการปองกันปญหายาเสพติด

รวม 1 โครงการ 30,000            

 -16-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      4.3 แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
1 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน เพื่อปงกันและควบคุม 10,000            ต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

สัตวและขึ้นทะเบียนจํานวน โรคพิษสุนัขบา

สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

ตามพระปณิธานศาสตราจารย

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

      5.1 แผนงานสาธารณสุข

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2 โครงการพระราชดําริ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 240,000          ต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

ดานสาธารณสุข พระราชดําริดานสาธารณสุข

(จํานวน 12 หมูบาน ๆ ละ ในกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนา

20,000 บาท) ศักยภาพดานสาธารณสุข

(เงินอุดหนุน) ของประชาชน

3 โครงการปองกันและควบคุม เพื่อปองกันและควบคุม 120,000          ต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

โรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออก

4 โครงการปองกันและควบคุม เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ 30,000            ต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัย

(COVID-19) จากโรค

ม.ีค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

      5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

5 โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อปองกันและควบคุม 60,000            ต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบา

ตามพระปณิธานศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี

รวม 5 โครงการ 460,000          

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

      5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)
ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการหลังฝนถนนดี  - ซอมแซมและปรับปรุงถนน 50,000            ต.หนองตะไก กองชาง

ที่ชํารุดซึ่งเกิดจากอุทกภัย  

ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

ขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองตะไก

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 551,400          หมูที่ 11 กองชาง

เสริมเหล็ก สายบานนาย ระยะทางรวม 149 เมตร บานไทยอยูเย็น

สมพงษ ฝายคา - บานนาย หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

เลิศพงษ ธนกิจเสถียรชัย หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

หมูที่ 11 บานไทยอยูเย็น  894 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

 ตามแบบ อบต.หนองตะไก

กําหนด

ม.ิย.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

 -20-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 723,100          หมูที่ 3 กองชาง

เสริมเหล็ก สายบานนาย ระยะทางรวม 231 เมตร บานหนองตะไก

สุทิน  รัตนยงค - บานนาง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

สมจิตร  กิ่มพันธ หมูที่ 3 หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย

บานหนองตะไก กวา 1,155 ตารางเมตร

พรอมติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย ตามแบบ

อบต.หนองตะไกกําหนด

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 1,354,600        หมูที่ 7 กองชาง

เสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม 5 เมตร ระยะทางรวม  บานแสงทอง

หมูที่ 7 - บานนางสมคิด 430 เมตร หนาเฉลี่ย 

สุขสุทธิ หมูที่ 7 บานแสงทอง 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 

2,150 ตารางเมตร พรอม

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 

1 ปาย ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนด

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

 -22-

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 817,400          หมูที่ 6 กองชาง

เสริมเหล็ก สายสี่แยกตลาดนอย 6 เมตร ระยะทางรวม  บานมิตรสัมพันธ

ศาลาประชาคมของหมูบาน 221 เมตร หนาเฉลี่ย 

หมูที่ 6  บานมิตรสัมพันธ 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 

1,326 ตารางเมตร พรอม

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 

1 ปาย ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนด

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 1,153,100        หมูที่ 1 กองชาง

เสริมเหล็ก สายสี่แยกบานนาง 5 เมตร ระยะทางรวม  บานหนองตะไก

เนาวรัตน ทูลกลาง - บานนาย 374 เมตร หนาเฉลี่ย 

เลียบ  ตอบกลาง หมูที่ 1 0.15 เมตร หรือพื้นที่

บานหนองตะไก ดําเนินการไมนอยกวา 

1,870 ตารางเมตร พรอม

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 

1 ปาย ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนด

พ.ศ. 2566

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -24-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 1,561,100        หมูที่ 9 กองชาง

เสริมเหล็ก สายหนาวัดสวรรค 5 เมตร ระยะทางรวม  บานสวรรควารี

วารี - บานนางค่ํา สงมะดัน 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

หมูที่ 9 บานสวรรควารี 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 

2,500 ตารางเมตร พรอม

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 

1 ปาย ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนด

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

8 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร  - ปรับปรุงหลังคาที่ทําการ 25,600            ที่ทําการองคการ กองชาง

ที่ทําการองคการบริหารสวน องคการบริหารสวนตําบล บริหารสวนตําบล

ตําบลหนองตะไก หนองตะไก (ตามแบบที่ อบต. หนองตะไก

กําหนด)

รวม 8 โครงการ 6,236,300       

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

 -26-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนา 10,000                ต.หนองตะไก สํานักปลัด

จริยธรรม สูคณะผูบริหาร พนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจาง 

ใหมีความรู ความเขาใจ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

อยางถูกตอง ดํารงชีวิตบน

พื้นฐานแหงคุณธรรม 

มีความกลาหาญทางศีลธรรม 

จริยธรรม มีความซื่อสัตย

สุจริต และสามารถนํา

คุณธรรม ไปปฏิบัติงาน

ใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

และสังคม

รวม  1 โครงการ 10,000               

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

 -27-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา -วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 150,000              ต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

กีฬาตําบล ประชาชน ไดเลนกีฬา

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

2 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 60,000                ต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

การแขงขันกีฬา ประชาชน ไดเลนกีฬา

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

3 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมและอนุรักษ 5,000                  ต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

วันลอยกระทง วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ใหคงอยูสืบไป 

ส.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา -วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

      7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

 -28-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

4 โครงการจัดกิจกรรม      เพื่อประชาสัมพันธและสราง 50,000                ต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

วันสําคัญทางศาสนา ความตระหนักตอวันสําคัญ

ประเพณี วัฒนธรรม ทางศาสนาและของชาติ

และวันสําคัญของชาติ

รวม 4 โครงการ 265,000             

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

      7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา -วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

งบประมาณ (บาท)

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการกิจกรรม 5ส เพื่อเปนการปรับปรุงสถานที่ 5,000              อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

ทํางานใหนาอยู สะอาด 

สวยงาม

2 โครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง เพื่อใหการจัดการงานเลือกตั้ง 40,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก เปนไปดวยความเรียบรอย

สภาทองถิ่น

โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

3 โครงการอบรมคณะกรรมการ เพื่อดําเนินกระบวนการ 10,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

ประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.) จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

และเจาหนาที่รักษาความ องคการบริหารสวนตําบล

ปลอดภัยประจําหนวย และนายกองคการบริหาร

การเลือกตั้งสมาชิกสภา สวนตําบลหนองตะไก 

องคการบริหารสวนตําบลและ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายและระเบียบ

หนองตะไก ดวยความสุจริต เที่ยงธรรม

4 โครงการออกรางวัดที่ดิน เพื่อสนับสนุนการออกรังวัด 10,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

สาธารณะและออกเอกสารสิทธิ์ ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์

ในพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

5 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ เพื่อจัดตั้งสถานที่กลางในการ 20,000            สํานักงานสงเสริม สํานักปลัด

รวมในการชวยเหลือประชาชน ปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ การปกครองทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมในการชวยเหลือประชาชน อําเภอหนองบุญมาก

(สถานที่กลาง) อําเภอหนองบุญมาก ของ อปท.อําเภอหนองบุญมาก (ที่วาการอําเภอหนอง

จังหวัดนครราชสีมา ปะจําป จังหวัดนครราชสีมา เปนศูนย บุญมาก ชั้น 2)

งบประมาณ พ.ศ. 2566 กลางในการประสานงาน

(เงินอุดหนุน) ของอปท.ทั้ง 9 แหง ในการ

ชวยเหลือประชาชน

6 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ 25,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

วิจัยประเมินผลความพึงพอใจ ประชาชนตอการดําเนินงาน

ในการปฏิบัติงานขององคกร ของอบต.

ปกครองสวนทองถิ่น 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

7 โครงการจัดเก็บภาษี เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก 10,000            ต.หนองตะไก กองคลัง

นอกสถานที่ ใหแกประชาชนผูเสียภาษี

8 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน 10,000            ต.หนองตะไก กองคลัง

การเสียภาษี ประจําป 2566 และผูมีหนาที่เสียภาษีมีความรู

ความเขาใจในเรื่องภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง และภาษีปาย

9 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทั่วไปและ 10,000            ต.หนองตะไก กองคลัง

การชําระภาษี ผูมีหนาที่เสียภาษีมีความรู

ความเขาใจในเรื่องภาษี

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อรวบรวมขอมูลในดาน 350,000          ต.หนองตะไก กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน งานจัดเก็บรายไดและไดขอมูล

(LTAX3000) และโปรแกรม แผนที่แมบทที่พรอมนําไป

สารสนเทศภูมิศาสตร (LTAXGIS) พัฒนางานจัดเก็บรายได

ประจําปงบประมาณ 2566 ขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองตะไก

รวม 10 โครงการ 490,000          

 -34-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธการลง 10,000            ต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/

ผูสูงอายุ/เบี้ยความพิการ/ ผูพิการ/ผูปวยเอดสภายใน

ผูปวยเอดส ตําบลหนองตะไก

รวม 1 โครงการ 10,000            
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      8.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ําสําหรับ 10,000            ต.หนองตะไก กองชาง

อุปโภค - บริโภคของ อบต. การอุปโภคบริโภคของ

ประชาชนในพื้นที่

รวม  1 โครงการ 10,000            
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ 10,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

หมูบาน/ตําบล เพื่อรับฟง ประชาชนเพื่อสงเสริม

ความคิดเห็นของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาตําบล

อยางครอบคลุม

2 โครงการฝกอบรมและศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 150,000          ต.หนองตะไก สํานักปลัด

ดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานใหแกบุคลากร

การปฏิบัติงาน
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      8.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

3 โครงการสงเสริมความรู เพื่อสงเสริมใหประชาชน 30,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ในพื้นที่มีความรูความเขาใจ

และการมีสวนรวมของประชาชน เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ

มีสวนรวมในการดําเนิน

หิจกรรมของ อบต.

รวม 3 โครงการ 190,000          
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      8.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการชวยเหลือประชาชน เพื่อใหองคการบริหารสวน 100,000          ต.หนองตะไก สํานักปลัด

ตามอํานาจหนาที่ขององคกร ตําบลหนองตะไกสามารถ

ปกครองสวนทองถิ่น ใหการสงเคราะหชวยเหลือ

กรณีเยียวยาหรือฟนฟู ประชาชนผูประสบภัย

หลังเกิดสาธารณภัย ใหสามารถดํารงชีวิตได

ในกรณีที่ประสบปญหา

ภัยพิบัติไดอยางรวดเร็ว

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

      9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงาน 50,000            พื้นที่ในเขตจังหวัด สํานักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกร ของเจาพนักงานในการ นครราชสีมา

ปกครองสวนทองถิ่น องคการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

บริหารสวนตําบลหนองตะไก ตามพระราชบัญญัติปองกัน

อําเภอหนองบุญมาก และบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2550

3 โครงการฝกอบรมทบทวน เพื่อใหสมาชิก อปพร.          60,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

อาสาสมัครปองกันภัย มีความรูความเขาใจใน

ฝายพลเรือน อํานาจหนาที่และภารกิจ

เกี่ยวกับงานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย

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

 -40-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

      9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

ประเภทตางๆ ตามหลักสูตร

การฝกอบรมกําหนด และนํา

ความรูประสบการณไป

ชวยเหลือสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ              

4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร เพื่อใหผูที่รับการฝกอบรม 220,000          ต.หนองตะไก สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน มีความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณภัย

(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุนที่ 2 รูปแบบตางๆ และสามารถ

ชวยเหลือในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม เขาใจบทบาท

หนาที่ของการเปนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

พ.ศ. 2566

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

พ.ศ. 2565

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

      9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

5 โครงการรณรงคและลดอุบัติเหตุ เพื่อรณรงคปองกันและลด 5,000              ต.หนองตะไก สํานักปลัด

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม

6 โครงการรณรงคและลดอุบัติเหตุ เพื่อรณรงคปองกันและลด 5,000              ต.หนองตะไก สํานักปลัด

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต อุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต

7 โครงการรณรงคอบรมสราง เพื่อรณรงคสรางความรู 15,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

ความปลอดภัยในการขับขี่ ความเขาใจและความ

ยานพาหนะในชุมชน ปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

      9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 -42-

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

8 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม 15,000            ต.หนองตะไก สํานักปลัด

อัคคีภัยแกประชาชน มีความรู ความเขาใจ

ดานการปองกันภัยและระงับ

ภัยตาง ๆ สามารถแกไข

ปญหาเฉพาะหนาได

เมื่อเกิดภัย และสามารถ

ถายทอดความรูใหแก

ประชาชนและเครือขาย

ดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

รวม 8 โครงการ 470,000          

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

      9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อการบริหารจัดการขยะ 20,000             อบต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

ในชุมชน มูลฝอยในพื้นที่อยางถูกตอง

เปนระบบและคุมคา

รวม 1 โครงการ 20,000            

      10.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

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

พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 โครงการ รักษน้ํา รักปา เพื่อสงเสริมการปลูกตนไม 10,000             ต.หนองตะไก กองสาธารณสุข

รักษาแผนดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด

ภาวะโลกรอน

รวม 1 โครงการ 10,000            

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

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

พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

      10.2 แผนงานการเกษตร
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท .ที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบ ผด. 02



1) ครุภัณฑสํานักงาน

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 22.58 179,000                 18.16                     สํานักปลัด/กองคลัง

    1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมขน 2 6.45 16,500                   1.67                       กองสวัสดิการสังคม

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 6.45 15,000                   1.52                       กองชาง

รวม 11 35.48 210,500                21.36                    

2) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 3.23 206,150                 20.92                     สํานักปลัด

รวม 1 3.23 206,150                20.92                    

3) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 3.23 29,900                   3.03                       สํานักปลัด

รวม 1 3.23 29,900                  3.03                      
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บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ

(รายการ)

คิดเปนรอยละของ

ครุภัณฑทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก



4) ครุภัณฑงานบานงานครัว

    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 3.23 13,000                   1.32                       สํานักปลัด

รวม 1 3.23 13,000                  1.32                      

5) ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 22.58 112,200                 11.39                     สํานักปลัด/กองคลัง

    5.2 แผนงานการศึกษา 1 3.23 34,000                   3.45                       กองการศึกษาฯ

    5.3 แผนงานสาธารณสุข 1 3.23 17,000                   1.73                       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมขน 2 6.45 25,900                   2.63                       กองสวัสดิการสังคม

    5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 3.23 53,000                   5.38                       กองชาง

รวม 12 38.71 242,100                24.57                    

6) ครุภัณฑการเกษตร

    6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 3.23 30,000                   3.04                       สํานักปลัด

    6.2 แผนงานการพาณิชย 1 3.23 90,000                   9.13                       สํานักปลัด (กิจการประปา)

รวม 2 6.45 120,000                12.18                    

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ

(รายการ)

คิดเปนรอยละของ

ครุภัณฑทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
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7) ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

    7.1 แผนงานสาธารณสุข 1 3.23 150,000                 15.22                     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รวม 1 3.23 150,000                15.22                    

8) ครุภัณฑสํารวจ

   8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 3.23 4,000                     0.41                       กองชาง

รวม 1 3.23 4,000                    0.41                      

9) ครุภัณฑโรงงาน

   9..1 แผนงานการพาณิชย 1 3.23 9,800                     0.99                       สํานักปลัด (กิจการประปา)

รวม 1 3.23 9,800                    0.99                      

รวมทั้งสิ้น 31 100 985,450                100                       
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บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ

(รายการ)

คิดเปนรอยละของ

ครุภัณฑทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก



1 เกาอี้โครงเหล็กบุนวม  - เกาอี้โครงเหล็กบุนวม 24,000               อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

แบบมีพนักพิง  แบบมีพนักพิง จํานวน 30 ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) เกาอี้บุนวม

2) มีพนักพิง

3) ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

2 เกาอี้สํานักงาน   - เกาอี้สํานักงาน 4,500                 อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

จํานวน 1 ตัว

3 เตนทผาใบ   - เตนทผาใบ ขนาด 2 หอง 87,000               อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

จํานวน 3 หลัง

พ.ค. ม.ิย.
ที่ ครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



4 โตะทํางาน  - โตะทํางานระดับ 3 - 6 6,000                 อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

จํานวน 1 ตัว

5 โตะพับขาโครเมียม  - โตะพับขาโครเมียม 20,000               อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

หนาโฟเมกา STG หนาโฟเมกา STG 

จํานวน 10 ตัว

6 เกาอี้สํานักงาน  - เกาอี้สํานักงาน 31,500               อบต.หนองตะไก กองคลัง

จํานวน 7 ตัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) เกาอี้บุนวม

2) มีพนักพิงหลัง

3) ลอเลื่อนปรับระดับได

4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผด. 02/1



7 โตะทํางาน  - โตะทํางานระดับ 3 - 6 6,000                 อบต.หนองตะไก กองคลัง

จํานวน 1 ตัว

รวม 7 รายการ 179,000            

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย.

แบบ ผด. 02/1



1 เกาอี้สํานักงาน   - เกาอี้สํานักงาน 4,500                 อบต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

จํานวน 1 ตัว

2 โตะทํางาน  - โตะทํางานระดับ 3 - 6 12,000               อบต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

จํานวน 2 ตัว

รวม 2 รายการ 16,500              

      1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แบบ ผด. 02/1



1 เกาอี้สํานักงาน   - เกาอี้สํานักงาน 9,000                 อบต.หนองตะไก กองชาง

จํานวน 2 ตัว

2 โตะทํางาน  - โตะทํางานระดับ 3 - 6 6,000                 อบต.หนองตะไก กองชาง

จํานวน 1 ตัว

รวม 2 รายการ 15,000              
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 ติดตั้งเครื่องเสียงหองประชุม  - ติดตั้งเครื่องเสียง 206,150             อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

สภาองคการบริหารสวนตําบล หองประชุมสภาองคการ

หนองตะไก บริหารสวนตําบลหนองตะไก

จํานวน 1 ชุด

รวม 1  รายการ 206,150            

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

      2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 29,900                อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

ระดับ XGA ขนาด 4,000

ANSI Lumens  

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 - เปนเครื่องฉายภาพวีดีโอ

และคอมพิวเตอรระบบ DLP

ขนาด 0.55 นิ้ว XGA DMD

Chip

 - ความละเอียดของภาพ

XGA 1024 X 768 (NATIVE)

รองรับไดถึง WUXGA 1920

X 1200
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

      3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02/1



 - มีความสวางของภาพ

4,000 ANSI Lumens

 - มี Contrast Ratio

32,000 : 1 และการแสดง

สีได 1.07 พันลานสี

 - สามารถรับสัญญาณวิดีโอ

ระบบ Full NTSC, PAL

PAL-M, PAL-N, SECAM

 - มีชองสัญญาณ Input และ

Output แบบ HDMI 1.4b,

VGA, Composite video,

S-video และ USB-B for

presentation control
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

      3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



 - ชองความถี่ในการสแกน

ในแนวนอน 31.469 -

97.551 kHz และในแนว

ตั้ง 56 - 85 Hz และ 120Hz

ในโหมด 3D

 - มีระบบเปดเครื่องเมื่อมี

สัญญาณภาพมาจากชองสัญญาณ

HDMI , VGA ( Signal power

on)

 - มีระบบ KEYSTONE

CORRECTION แบบแนวตั้ง

ได ±40°
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

      3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



 - มีระยะการฉายภาพ 

 1 - 12 เมตร

 - มีการแสดงเมนูอักษร

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 - หลอดภาพมีอายุการใชงาน

สูงสุด 6,000 ชั่วโมงในโหมด

ECO และมีเทคโนโลยีเพื่อ

ถนอมอายุการใชงานหลอด

ภาพใหยาวนานขึ้นไดถึง

15,000 ชั่วโมงในโหมด

DYNAMIC

 -58-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

      3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



 - มีการรับประกันหลอดภาพ

1 ป หรือ 1,000 ชั่วโมง

ตัวเครื่อง  2 ป

รวม  1 รายการ 29,900               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

      3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 ตูเย็น  - ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 13,000               อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

จํานวน 1 ตู

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 - ขนาดความจุ 9 คิว

ใชกําลังไฟฟา 128 วัตต

มาพรอมระบบทําความเย็น

Frost Free และระบบ

กระจายความเย็น

Multi-Air Flow มีระบบกําจัด

กลิ่น Air fresh Filter  

ปริมาณความจุชองแชเข็ง

61 ลิตร ปริมาณความจุชอง

แชเย็น 191 ลิตร มาพรอม

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 -60-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02/1



เทคโนโลยี Two cooling 

system ทําความเย็นอยาง

รวดเร็ว

 - ระบบควบคุมความชื้น

ชองแชผัก และชนิดของ

ชั้นวางเปน Safety Glass

ระบบละลายน้ําแข็งเปนแบบ

อัตโนมัติ ไดรับฉลากประหยัด

ไฟเบอร 5

รวม 1  รายการ 13,000              

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร 17,000            อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

สํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) และ 8 แกนเสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณ
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02/1



นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

4 GHz จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ

 (Level) เดียวกันขนาด

ไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB  
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย

5) มีDVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 32,000            อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

สําหรับงานสํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน

จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก 

(2 core) และ 4 แกนเสมือน 

(4 Thread) และมีเทคโนโลยี

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

 -65-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แบบ ผด. 02/1



เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost)

โดยมีความเร็วสัญญาณ 

นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

3.5 GHz จํานวน 1 หนวย

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ  

Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาด

ไมนอยกวา 4 MB

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1



3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวา 

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย 

5) มีจอภาพที่รองรับ

ความละเอียดไมนอยกวา  

1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

 -67-

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

แบบ ผด. 02/1



6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

ไมนอยกวา 3 ชอง 

7) มีชองเชื่อมตอแบบ 

HDMI หรือ VGA จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

8) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 

(Internal) หรือภายนอก 

(External) จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

แบบ ผด. 02/1



9) สามารถใชงานได

ไมนอยกวา Wi-Fi 

(IEEE 802.11 ac) 

และ Bluetooth

3 เครื่องพิมพ Multifunction  - เครื่องพิมพ Multifunction 10,000            อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

เลเซอร หรือ LED ขาวดํา เลเซอร หรือ LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) เปนอุปกรณที่มีความ

สามารถเปน Printer, 

Copier, Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1



2) มีความละเอียด

ในการพิมพไมนอยกวา  

600 x 600 dpi

3) มีความเร็วในการพิมพ

สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 

28 หนาตอนาที(ppm) 

4) มีหนวยความจํา (Memory) 

ขนาดไมนอยกวา 256 MB 

5) สามารถสแกนเอกสาร 

ขนาด A4 ได

6) มีความละเอียดในการ

สแกนสูงสุด ไมนอยกวา 

1,200 x 1,200 dpi 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1



7) มีถาดปอนเอกสาร

อัตโนมัติ (Auto Document 

Feed) 

8) สามารถถายสําเนา

เอกสารได 

9) สามารถทําสําเนาไดสูงสุด

ไมนอยกวา 99 สําเนา 

10) สามารถยอและขยายได

25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

11) มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง 

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

แบบ ผด. 02/1



12) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

13) มีถาดใสกระดาษ

ไดรวมกันไมนอยกวา 

250 แผน 

14) สามารถใชไดกับ A4, 

Letter, Legal และสามารถ

กําหนดขนาดของกระดาษ

เองได

ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



4 เครื่องพิมพ Multifunction  - เครื่องพิมพ Multifunction 15,000            อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

เลเซอร หรือ LED สี เลเซอร หรือ LED สี

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) เปนอุปกรณที่มีความ

สามารถเปน Printer, Copier 

และ Scanner ภายใน

เครื่องเดียวกัน 

2) มีความละเอียดในการพิมพ

ไมนอยกวา 600 x 600 dpi 

3) มีความเร็วในการพิมพ

ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 

 -73-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



4) มีความเร็วในการพิมพสี

สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 

20 หนาตอนาที (ppm) 

5) มีหนวยความจํา (Memory) 

ขนาดไมนอยกวา 256 MB 

6) สามารถสแกนเอกสาร 

ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได 

7) มีความละเอียดในการ

สแกนสูงสุด ไมนอยกวา 

1,200 x 1,200 dpi 

8) มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ

(Auto Document Feed) 

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

แบบ ผด. 02/1



9) สามารถถายสําเนา

เอกสารไดทั้งสีและขาวดํา

10) สามารถทําสําเนาได

สูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

11) สามารถยอและขยายได

25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

13) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface)

 แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

 -75-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 ชอง หรือ สามารถใชงาน

ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได 

14) มีถาดใสกระดาษได

รวมกันไมนอยกวา 250 แผน 

15) สามารถใชไดกับ A4, 

Letter, Legal และสามารถ

กําหนดขนาดของกระดาษ

เองได
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



5 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 16,000            อบต.หนองตะไก กองคลัง

สําหรับงานสํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก 

(2 core) และ 4 แกนเสมือน 

(4 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost)

โดยมีความเร็วสัญญาณ 

ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค.

แบบ ผด. 02/1



นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

3.5 GHz จํานวน 1 หนวย

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ  

Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาด

ไมนอยกวา 4 MB

3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

แบบ ผด. 02/1



4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวา 

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย 

5) มีจอภาพที่รองรับ

ความละเอียดไมนอยกวา  

1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

ไมนอยกวา 3 ชอง 

ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



7) มีชองเชื่อมตอแบบ 

HDMI หรือ VGA จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

8) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 

(Internal) หรือภายนอก 

(External) จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

9) สามารถใชงานไดไมนอย

กวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 

และ Bluetooth

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -80-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



6 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร 17,000            อบต.หนองตะไก กองคลัง

สํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) และ 8 แกนเสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณ

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

แบบ ผด. 02/1



นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

4 GHz จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ

 (Level) เดียวกันขนาด

ไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB  

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -82-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย

5) มีDVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

 -83-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

แบบ ผด. 02/1



8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

7 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/  - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 5,200              อบต.หนองตะไก กองคลัง

ชนิด LED ขาวดํา ชนิด LED ขาวดํา

จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 1) มีความละเอียด

ในการพิมพไมนอยกวา 

600 x 600 dpi 

ก.ย.

 -84-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



2) มีความเร็วในการพิมพ

สําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

(ppm) 

3) มีหนวยความจํา (Memory)

ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

5) มีถาดใสกระดาษไดรวมกัน

ไมนอยกวา 150 แผน 

6) สามารถใชไดกับ A4 , Letter,

Legal และสามารถกําหนดขนาด

ของกระดาษเองได

รวม 7  รายการ 112,200          

เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ส.ค. ก.ย.ก.ค.

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร 34,000            อบต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

สํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) และ 8 แกนเสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

 -86-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

4 GHz จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ

 (Level) เดียวกันขนาด

ไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 -87-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB  

หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย

5) มีDVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

 -88-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง

8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

รวม 1  รายการ 34,000            

 -89-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร 17,000            อบต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

สํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) และ 8 แกนเสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณ

 -90-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

4 GHz จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ

 (Level) เดียวกันขนาด

ไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



ความจุไมนอยกวา 1 TB  

หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย

5) มีDVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง

8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

รวม 1  รายการ 17,000            

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร 17,000            อบต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

สํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) และ 8 แกนเสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณ

ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

4 GHz จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ

 (Level) เดียวกันขนาด

ไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



ความจุไมนอยกวา 1 TB  

หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย

5) มีDVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

แบบ ผด. 02/1



7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง

8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

2 เครื่องพิมพเลเซอร หรือLED  - เครื่องพิมพเลเซอร 8,900              อบต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

ขาวดํา ชนิด Network หรือ LED ขาวดํา

แบบที่ 1 ชนิด Network แบบที่ 1

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

ส.ค. ก.ย.
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท)

แบบ ผด. 02/1



1) มีความละเอียด

ในการพิมพไมนอยกวา 

1,200 x 1,200 dpi 

2) มีความเร็วในการพิมพ

สําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที

(ppm) 

3) สามารถพิมพเอกสาร

กลับหนาอัตโนมัติได 

4) มีหนวยความจํา (Memory) 

ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

5) มีชองเชื่อมตอ (Interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา

1 ชอง หรือ สามารถใชงาน

ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได 

7) มีถาดใสกระดาษไดรวมกัน

ไมนอยกวา 250 แผน 

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1



8) สามารถใชไดกับ A4, 

Letter, Legal และสามารถ

กําหนดขนาดของกระดาษ

เองได

รวม 2  รายการ 25,900            

 -100-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED  - เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED 53,000            อบต.หนองตะไก กองชาง

ขาวดํา ชนิด Network ขาวดํา ชนิด Network 

สําหรับกระดาษขนาด A3 สําหรับกระดาษขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีความละเอียด

ในการพิมพไมนอยกวา 

1,200 x 1,200 dpi 

2) มีความเร็วในการพิมพ

สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 

35 หนาตอนาที (ppm) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



3) มีความเร็วในการพิมพ

สําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 

18 หนาตอนาที(ppm) 

4) มีหนวยความจํา (Memory) 

ขนาดไมนอยกวา 256 MB 

5) มีชองเชื่อมตอ (Interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ 

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา

1 ชอง
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



7) มีถาดใสกระดาษไดรวมกัน

ไมนอยกวา 250 แผน

8) สามารถใชไดกับ A3, A4, 

Letter, Legal และสามารถ

กําหนดขนาดของกระดาษ

เองได

รวม 1 รายการ 53,000            
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 เลื่อยโซยนต  - เลื่อยโซยนต 30,000                  อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 - เครื่องยนตไมนอยกวา

3 แรงมา ขนาดรางบังคับ

โซไมนอยกวา 12 นิ้ว

สําหรับการปฏิบัติงาน 

ตัดกิ่งไม

รวม 1  รายการ 30,000                 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

6. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 ปมบาดาล   - ปมบาดาล 2HP380V 90,000                  อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

 14 ใบพัด ทอสงน้ําไมเกิน (กิจการประปา)

2 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

รวม 1  รายการ 90,000                 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      6.2 แผนงานการพาณิชย

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

6. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องพนหมอกควัน  - เครื่องพนหมอกควัน 150,000                อบต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

สะพายไหลที่ใชในงาน

สาธารณสุข จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือ

วาลวควบคุมอัตราการไหล

ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน

อัตราการไหลได สามารถ

ควบคุมอัตราการไหลไดคงที่

2) ถังบรรจุสารเคมีเปนวัสดุ

ที่ทนตอการกัดกรอนของ

สารเคมีหรือตัวทําละลายอื่นๆ

และมีปริมาณบรรจุสารเคมี
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

     7.1 แผนงานสาธารณสุข

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02/1



ไดไมนอยกวา 4 ลิตร

3) ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง

เปนวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน

ของน้ํามันเชื้อเพลิงและมี

ปริมาณบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง

ไดไมนอยกวา 1 ลิตร

4) มีโลหะปองกันความรอน

หุมทอพนไมนอยกวารอยละ

50 ของความยาวหองเผาไหม

ถึงปลายทอพน
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

     7.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



5) ขนาดของละอองสารเคมี

(Droplet Size) ที่เครื่องพน

ผลิตไดตองมี ตองมีคา VMD

ไมเกิน 30 ไมครอน และมี

คาความสม่ําเสมอของการ

ผลิตละอองสารเคมี (Span)

ไมเกิน 2 โดยวัดที่อัตราการ

ไหลไมนอยกวา 24 ลิตร/ชั่วโมง

ที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพน

และตองมีหนังสือรับรองจาก

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

หรือหนวยงานที่ไดรับการ
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

     7.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



รับรองจากองคการอนามัยโลก

(WHO)

6) เครื่องพนตองเปนเครื่องที่

อยูในสายการผลิตไมใช

เครื่องดัดแปลงเพื่อใหไดตาม

คุณลักษณะ และมีแหลงผลิต

ที่ชัดเจน 

หมายเหตุ : อางอิงคุณลักษณะ

เฉพาะจากกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

รวม 1  รายการ 150,000               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

7. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

     7.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 เทปวัดระยะ  - เทปวัดระยะ 4,000                     อบต.หนองตะไก กองชาง

ยาว 50 เมตร จํานวน 1 ตลับ

รวม 1  รายการ 4,000                    

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

8. ประเภทครุภัณฑสํารวจ

      8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02/1



1 สวานไรสาย   - สวานไรสาย 9,800                   อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

(แบบกระแทก) ขนาด (กิจการประปา)

18 โวลต พรอมแบตเตอรี่

จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1  รายการ 9,800                  

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

9. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

      9.1 แผนงานการพาณิชย

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1
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