
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  

แกไข ครั้งที่ 6                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 
 

 
 

 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

กันยายน  2563 
 





 
คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 6 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
      องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                 เรื่อง                                                                                  หนา 
 

สวนที่  2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                  1    

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (แกไข)               2   
               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                        3 

สํานักการชาง                4 - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

LEMEL
Typewriter
๑



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๒



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน
แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00% 1,139,000 100.00% สํานักการชาง

รวม 1 100.00% 1,139,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 1,139,000 100.00%

        บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                            แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข คร้ังที่ 6

LEMEL
Typewriter
๓



 
 

สํานักการชาง 
 

 

LEMEL
Typewriter
๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

51 กอสรางถนน คสล. บานใหม
ดอนเปลา หมูที่ 15 ตําบลใหม
 เชื่อมตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 440 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 3,325 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

2,000,000 บานใหมดอนเปลา
 หมูที่ 15 ตําบล
ใหม เชื่อมตําบล
ดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 701
ขอ 051

(6/3.1/485)

51 กอสรางถนน คสล. บานใหม
ดอนเปลา หมูที่ 15 ตําบลใหม
 เชื่อมตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 440 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 3,325 ตร.ม. ไหลทาง
ตามสภาพตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

1,139,000 บานใหมดอนเปลา
 หมูที่ 15 ตําบล
ใหม เชื่อมตําบล
ดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 701
ขอ 051

(6/3.1/485)
(โอน 18

- 861,000)

   1,139,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ิย.
ก.ค
.

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 94 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน คร้ังท่ี 18 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  แกไข คร้ังท่ี 6

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๕



 
ที่ปรึกษา 

 
รอยตรีหญิง ระนองรักษ    สุวรรณฉวี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นายประดิษฐ      กิ่งโก   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
      

คณะทํางาน 
 
นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 

 


