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คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2561  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 หมวด 4 ขอ 21  เพ่ือแกไขโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  
ไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาคม
ทองถิ่น  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้   จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

72 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใชวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน
และ ครุภัณฑอื่นๆ เพียงพอตอ
การปฏิบัติงานและควบคุม
ปองกันโรคติดตอประจําทองถิ่น

1.เครื่องพนหมอกควันชนิดติดตั้ง
รถยนต จํานวน 2 เครื่อง ราคา 
950,160 บาท (ราคาตลาด)
2.เครื่องพนหมอกควันชนิดสะพายไหล
 จํานวน 60 เครื่อง  เครื่องละ 
59,000 บาท   (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ณ สิงหาคม 2559)

2,785,320 885,000 885,000 885,000  กองสาธารณสุข

72 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใชวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน
และ ครุภัณฑอื่นๆ เพียงพอตอ
การปฏิบัติงานและควบคุม
ปองกันโรคติดตอประจําทองถิ่น

1.เครื่องพนหมอกควันละอองฝอย
ชนิดติดตั้งรถยนต จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 950,160 บาท (ราคา
ตลาด)
2.เครื่องพนหมอกควันชนิดสะพายไหล
 จํานวน 60 เครื่องๆ ละ 59,000 
บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2,785,320 885,000 885,000 885,000  กองสาธารณสุข

          ขอความเดิม (หนา 1042) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1042) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เหตุผล แกไขเปาหมายใหถูกตองกับที่ดําเนินการจริง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการแกไข

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

88 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 45 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

42,000 28,000 28,000 28,000 กองการ
เจาหนาที่

88 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 45 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
 (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

37,500 25,000 25,000 25,000 กองการ
เจาหนาที่

          ขอความเดิม (หนา 15) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2560

          ขอความใหม (หนา 15) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2560  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

99 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใช ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และอื่นๆ เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 16,000.-บาท เปน
เงิน 320,000.- บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 20 
เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท เปนเงิน 
158,000.- บาท
3.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 
12,000.- บาท เปนเงิน 48,000.- บาท
4.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
30 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน 
84,000.- บาท (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร)

610,000 610,000 610,000 610,000 สํานักการคลัง

99 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรมีเครื่องมือ
เครื่องใช ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และอื่นๆ เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
 จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เปน
เงิน 320,000 บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/
นาที) จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท 
เปนเงิน 158,000 บาท
3.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 
10,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท
4.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
30 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 
75,000 บาท (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร)

593,000 593,000 593,000 593,000 สํานักการคลัง

          ขอความเดิม (หนา 18) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560

          ขอความใหม (หนา 18) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

219 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
2.เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการ
ใหบริการประชาชน

1.คอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท
3.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,800.- บาท
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร)

53,400 53,400 53,400 53,400 กองกิจการสภา

219 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
2.เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการ
ใหบริการประชาชน

1.คอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
3.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

53,400 52,800 52,800 52,800 กองกิจการสภา

          ขอความเดิม (หนา 33) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2560

          ขอความใหม (หนา 33) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2560  เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อใหสอดลองกับเครื่อง
คอมพิวเตอรที่จัดหาใหม และมี
อยูเดิม แตขาดเครื่องสํารองไฟ
2.เพื่อใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อปองกันมิใหเครื่อง
คอมพิวเตอรเกิดความเสียหาย

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA 
จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท 
เปนเงิน 19,600 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

         11,200            8,400 กองแผนและ
งบประมาณ

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อใหสอดลองกับเครื่อง
คอมพิวเตอรที่จัดหาใหม และมี
อยูเดิม แตขาดเครื่องสํารองไฟ
2.เพื่อใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อปองกันมิใหเครื่อง
คอมพิวเตอรเกิดความเสียหาย

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA 
จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
เปนเงิน 17,500 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

        10,000           7,500 กองแผนและ
งบประมาณ

           ขอความเดิม (หนา 223) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

           ขอความเดิม (หนา 223) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 แกไขเปาหมายและงบประมาณใหตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

22 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในสํานักงานของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

เครื่องเสียงหองประชุม ประกอบดวย 
 1.เครื่องควบคุมไมคประชุม จํานวน 
1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท
 2.ไมคประชุมสําหรับประชาชน 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
 3.ไมคผูรวมประชุม จํานวน 6 ตัวๆ 
ละ 3,200 บาท (ราคาทองตลาด)

29,500         29,500         29,500         สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

22 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในสํานักงานของสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

เครื่องเสียงหองประชุม ประกอบดวย 
 1.เครื่องควบคุมไมคประชุม จํานวน 
1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท
 2.ไมคประชุมสําหรับประธาน 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
 3.ไมคผูรวมประชุม จํานวน 6 ตัวๆ 
ละ 3,200 บาท (ราคาทองตลาด)

29,500         29,500         29,500         สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
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          ขอความเดิม (หนา 228) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

          ขอความใหม (หนา 228) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561  เหตุผล แกไขเปาหมายใหถูกตองกับที่ดําเนินการจริง
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 ที่ปรึกษา 
 รอยตรีหญิง ระนองรักษ   สุวรรณฉวี  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 นายประดิษฐ  กิ่งโก            รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
            
 

คณะทํางาน 
   นายชัยเกียรติ   เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

นางขวัญจิตต  เกตุสระนอย  หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
พ.จ.อ.คมกฤษณ    เงินโพธิ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา   เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร   คิดเห็น   นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา   ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร       สงคทะเล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ  ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นางวิสา   ชั้นกลาง   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 

 
 


