
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  

แกไข ครั้งที่ 5                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 
 

 
 

 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

กรกฎาคม  2563 
 





 
คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 5 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 - 4 

กองสาธารณสุข               5 - 18 
กองแผนและงบประมาณ            19 - 22 
สํานักการชาง             23 - 30 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต            31 - 32 

- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์กลาง         33 - 34 
- สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง         35 - 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/

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

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 2 14.29% 200,000 2.32% สถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมกรณโพธิ์กลาง ,

สถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 7.14% 200,000 2.32% กองสงเสริมฯ

รวม 3 21.43% 400,000 4.63%
5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 5 35.71% 5,187,540 60.06% กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 35.71% 5,187,540 60.06%
8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 2 14.29% 250,000 2.89% กองแผนและงบประมาณ

รวม 2 14.29% 250,000 2.89%
9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 7.14% 1,000,000 11.58% สํานักการชาง

 รวม 1 7.14% 1,000,000 11.58%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข คร้ังที่ 5

LEMEL
Typewriter
๓



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

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 14.29% 1,300,000 15.05% สํานักการชาง

แผนงาน 3.2 การเกษตร 1 7.14% 500,000 5.79% สํานักการชาง

 รวม 3 21.43% 1,800,000 20.84%
รวมทั้งสิ้น 14 100.00% 8,637,540 100.00%

LEMEL
Typewriter
๔



 
 

กองสาธารณสุข 
 
 

LEMEL
Typewriter
๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถ่ิน

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอโรคระบาด ประจําถิ่น
 ใหกับตัวแทนนักเรียน ครูผูดูแลทั้ง 
58 โรงเรียน และบุคลากรภายใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
เคมีภัณฑและอื่นๆในการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดโรคติดตอ
3.สนับสนุนและสงเสริมสวนราชการ
ในการควบคุมโรคการระบาดในพื้นท่ี

1,914,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 485 
ขอ 2 

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 / 

5/2.2//28)
(โอน 5 

-8,086,000)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 36 , แกไข ครั้งที่ 4  หนา  22  )

ลําดับ
ที่

LEMEL
Typewriter
๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถ่ิน

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอโรคระบาด ประจําถิ่น
 ใหกับตัวแทนนักเรียน ครูผูดูแลทั้ง 
58 โรงเรียน และบุคลากรภายใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
เคมีภัณฑและอื่นๆในการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดโรคติดตอ
3.สนับสนุนและสงเสริมสวนราชการ
ในการควบคุมโรคการระบาดในพื้นท่ี

1,514,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 485 
ขอ 2 

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 / 

5/2.2//28)
(โอน 5 

-8,086,000)
(โอน 9

-400,000)

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 9
ลําดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2 โครงการคลินิกอบไออุน
รักองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
(การจัดการสุขภาวะ
ผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณ องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา)

1.อบรมเรื่องการจัดการภาวะสุขภาพ
ในผูสูงอายุของสถานสงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณโพธิ์กลางและวัดมวง,
วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ,
ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติจํานวน
ทั้งสิ้น 203 คน หลักสูตร 1 วัน 
จํานวน 2 แหง
2.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ
ภาวะสุขภาพในผูสูงอายุของสถาน
สงเคราะหคนชราองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ใหกับบุคลากร
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลางและวัดมวง,วิทยากร
และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวน
ทั้งสิ้น8คนหลักสูตร 2 วัน จํานวน 2 
รุนๆละ 40 คน

500,000 1.สถานสงเคระห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง
และวัดมวง
2.หองประชุม
เอกชนในจังหวัด
นครราชสีมา
3.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
โพธิ์กลางและวัด
มวง
4.หองประชุม
สํานักการชาง
อบจ.นม.

กองสาธารณสุข หนา 486 
ขอ 3 

(5/2.2/7)

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 37 - 38 )

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

LEMEL
Typewriter
๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการ
ปฏิบัติเพื่อลดปญหาภาวะสุขภาพ"
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข" ใน
ผูสูงอายุใหกับเจาหนาที่สถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์
กลางและวัดมวง,วิทยากรและ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของจํานวนทั้งสิ้น 35
 คน หลักสูตร 1 วัน จํานวนสองครั้ง 
จํานวน 2 แหง
4.สัมมนาเรื่อง การพัฒนาแนว
ทางการปองกันและจัดการภาวะ
สุขภาพในผูสูงอายุใหกับเจาหนาที่
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลางและวัดมวง,วิทยากร
และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของผูบริหารและ
แขกผูมีเกียรติ จํานวนท้ังสิ้น 60 คน 
หลักสูตร 1 วัน

กองสาธารณสุข หนา 486 
ขอ 3

 (5/2.2/7)

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2 โครงการคลินิกอบไออุน
รักองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
(การจัดการสุขภาวะ
ผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณ องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา)

1.อบรมเรื่องการจัดการภาวะสุขภาพ
ในผูสูงอายุของสถานสงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณโพธิ์กลางและวัดมวง,
วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ,
ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติจํานวน
ทั้งสิ้น 203 คน หลักสูตร 1 วัน 
จํานวน 2 แหง
2.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ
ภาวะสุขภาพในผูสูงอายุของสถาน
สงเคราะหคนชราองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ใหกับบุคลากร
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลางและวัดมวง,วิทยากร
และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวน
ทั้งสิ้น8คนหลักสูตร 2 วัน จํานวน 2 
รุนๆละ 40 คน

402,740 1.สถานสงเคระห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง
และวัดมวง
2.หองประชุม
เอกชนในจังหวัด
นครราชสีมา
3.สถาน
สงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณ
โพธิ์กลางและวัด
มวง
4.หองประชุม
สํานักการชาง
อบจ.นม.

กองสาธารณสุข หนา 486 
ขอ 3 

(5/2.2/7) 
(โอน 11

- 97,260)

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 11 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการ
ปฏิบัติเพื่อลดปญหาภาวะสุขภาพ"
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข" ใน
ผูสูงอายุใหกับเจาหนาที่สถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณโพธิ์
กลางและวัดมวง,วิทยากรและ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของจํานวนทั้งสิ้น 35
 คน หลักสูตร 1 วัน จํานวนสองครั้ง 
จํานวน 2 แหง
4.สัมมนาเรื่อง การพัฒนาแนว
ทางการปองกันและจัดการภาวะ
สุขภาพในผูสูงอายุใหกับเจาหนาที่
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลางและวัดมวง,วิทยากร
และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของผูบริหารและ
แขกผูมีเกียรติ จํานวนท้ังสิ้น 60 คน 
หลักสูตร 1 วัน

กองสาธารณสุข หนา 486 
ขอ 3

 (5/2.2/7)

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

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562ลําดับ
ที่

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2.2 แผนงานสาธารณสุข

LEMEL
Typewriter
๑๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน

อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุนและ
แกไขปญหาการเจริญพันธุใหกับ
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 58 
โรงเรียนๆละ 50 คน(50 คน*58 
โรงเรียน) รวม 2,900 คน จํานวน 19
 รุน (รุนที่ 1-18 จํานวน 150 คน 
รุนที่ 19 จํานวน 200 คน) และ
วิทยากร ครูแขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวน 30 คน 
จํานวน 19 รุน รวม 570 คน 
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

5,400,000 หองประชุม
เอกชนจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 487 
ขอ 5 

(5/2.2/29)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 39 , แกไข ครั้งที่ 4 หนา 24 )

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน
 เพื่อวางแผนการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาโรคเอดสโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน จํานวน 200 คน หลักสูตร
 1 วัน
2.อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุนและ
แกไขปญหาการเจริญพันธุใหกับ
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน 58 แหง  
จํานวน 10 รุนๆละ 100 คน (รวม 
1,000 คน)  และวิทยากร ครู ผูมี
เกียรติและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวน 10 รุนๆละ 30 คน (รวม 
300 คน)รวมทั้งสิ้น 1,300 คน 
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

2,553,000 หองประชุม
เอกชนจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 487 
ขอ 5 

(5/2.2/29)
(โอน 11

- 2,847,000)

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 11  และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

9 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ทักษะชีวิตวัยรุนใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมกอนการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หลักสูตร 1 วัน จํานวน 110
 คน ประกอบดวย
- ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุข คู
เครือขายในโรงเรียนสังกัดฯ
-วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคู
เครือขายหลักสูตร 3 วัน จํานวน 536
 คน แบงเปน 6 รุน ประกอบดวย
- ตัวแทนครูในสังกัดฯ จํานวน 58 แหง
- ตัวแทนบุคลากรกองสาธารณสุข
สํานักศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใน
สังกัดฯ

7,000,000 1.หองประชุม
เอกชนในจังหวัด
นครราชสีมา 
2.หองประชุม
โรงเรียนสังกัด
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 491
ขอ 13 

(5/2.2/20)

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

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 41 - 43 )

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

-ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุข คู
เครือขายในโรงเรียนสังกัดฯ
-วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
-ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ (เฉพาะ
รุนที่ 1)
3.จัดอบรมหลักสูตรการใหคําปรึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 3 วัน จํานวน 
466 คน จํานวน 6 รุน ประกอบดวย
- ตัวแทนครูในสังกัดฯ จํานวน 58 แหง
-ตัวแทนบุคลากรกองสาธารณสุขและ
สํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสังกัดฯ 
-ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุข คู
เครือขายในโรงเรียนสังกัดฯ 
-วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

หนา 491 
ขอ 13 

(5/2.2/20)

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ตนแบบหลักสูตรจํานวน 3 วัน จํานวน 
71 คน จํานวน 1 รุน ประกอบดวย 
-ครู/นักเรียน/แกนนําชุมชน/ผูปกครอง/
เจาหนาที่สาธารณสุขเครือขายโรงเรียน
ประทาย
-วิทยากร,เจาหนาที่ที่เก่ียวของ
-แขกผูมีเกียรติและผูบริหาร
5.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง 
ปญหา อุปสรรคแนวทางแกไขการ
ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
หลักสูตร 1 วัน จํานวน 384 คน จํานวน
 6 รุนๆละ 64 คนประกอบดวย 
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัดจํานวน 58
แหง 
-ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขโรงเรียนคู
เครือขายในสังกัดฯ 
-วิทยากร,เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
-แขกผูมีเกียรติและผูบริหาร

กองสาธารณสุข หนา 491 
ขอ 13 

(5/2.2/20)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

9 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ทักษะชีวิตวัยรุนใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

1.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง 
ปญหา อุปสรรคแนวทางแกไขการ
ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
 หลักสูตร 1 วัน จํานวน 384 คน 
จํานวน 6 รุนๆละ 64 คน
ประกอบดวย 
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัดจํานวน 
58แหง 
-ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขโรงเรียน
คูเครือขายในสังกัดฯ 
-วิทยากร,เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 
-แขกผูมีเกียรติและผูบริหาร

330,000 1.หองประชุม
เอกชนในจังหวัด
นครราชสีมา 
2.หองประชุม
โรงเรียนสังกัด
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 491
ขอ 13 

(5/2.2/20)
(โอน 11

- 6,670,000)

ม.ีค. เม.ย. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 11  และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๗



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

10 โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอครบุรี

อบรมนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1,540,800 จังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 491 
ขอ 14 

(5/2.2/21)

10 โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอครบุรี

อบรมนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

387,800 จังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 491 
ขอ 14 

(5/2.2/21)
(โอน 11

- 1,153,000)

5,187,540

5

2.2 แผนงานสาธารณสุข

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 44 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 11

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

ลําดับ
ที่

LEMEL
Typewriter
๑๘



 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 
 
 

LEMEL
Typewriter
๑๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการภายใต  10ยุทธศาสตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุม  คกก.ติดตามและ
ประเมินผล
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินติดตามประเมินผล
4. รายงานผลและประกาศการ
ติดตามประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  สําหรับออก
สนาม เพื่อประเมินโครงการตาม
งบประมาณ
6. จัดจางสถาบันหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7. จัดจางนักเรียน  นักศึกษา
ปฏิบัติงานดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

450,000  อบจ.นม. กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 254
ขอ 2

 (8/1.1/61)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 53 , แกไข ครั้งที่ 4 หนา 27)

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

LEMEL
Typewriter
๒๐



ผด.02 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการภายใต  10ยุทธศาสตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุม  คกก.ติดตามและ
ประเมินผล
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินติดตามประเมินผล
4. รายงานผลและประกาศการ
ติดตามประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  สําหรับออก
สนาม เพื่อประเมินโครงการตาม
งบประมาณ
6. จัดจางสถาบันหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7. จัดจางนักเรียน  นักศึกษา
ปฏิบัติงานดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

150,000  อบจ.นม. กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 254
ขอ 2

 (8/1.1/61)
(โอน 5

- 50,000)
(โอน 11

- 300,000)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 11

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
มี.ค. เม.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๒๑



ผด.02 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น ฉบับแกไข ทบทวน 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ และผูเกี่ยวของ 
2.จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
3.จัดทําเลมแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
เพิ่มเติมและแกไขเปลี่ยนแปลง

400,000  อบจ.นม. กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 256
ขอ 5

(8/1.1/76)

3 คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ฉบับแกไข ทบทวน 
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ และผูเกี่ยวของ 
2.จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
3.จัดทําเลมแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
เพิ่มเติมและแกไขเปลี่ยนแปลง

100,000  อบจ.นม. กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 256
ขอ 5

(8/1.1/76)
(โอน 11

- 200,000)
(โอน 12

- 100,000)

250,000
2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 12

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 54 )

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๒๒



 
 

สํานักการชาง 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๒๓



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

4 โครงการรณรงคสนับสนุน
และสงเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน

คาใชจายตามโครงการรณรงค 
สนับสนุนและสงเสริมความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทอง
ถนน
- สนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
ความสะดวกและความปลอดภัย
ดานจราจร เชน กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร เสื้อสะทอนแสงไฟฉาย
และอื่นๆ ใหกับหนวยราชการใน
จังหวัดนครราชสีมา
- จัดนิทรรศการ เผยแพร รณรงค
และประชาสัมพันธการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน ชวง
เทศกาลสําคัญในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ผานสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ 

3,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 588
ขอ 39 

(9/2.5/4)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา  145 )

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๔



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

4 โครงการรณรงคสนับสนุน
และสงเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน

คาใชจายตามโครงการรณรงค 
สนับสนุนและสงเสริมความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทอง
ถนน
- สนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
ความสะดวกและความปลอดภัย
ดานจราจร เชน กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร เสื้อสะทอนแสงไฟฉาย
และอื่นๆ ใหกับหนวยราชการใน
จังหวัดนครราชสีมา
- จัดนิทรรศการ เผยแพร รณรงค
และประชาสัมพันธการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน ชวง
เทศกาลสําคัญในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ผานสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ 

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 588
ขอ 39 

(9/2.5/4)
(โอน 11

 - 2,000,000)

1,000,000
1

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

รวมโครงการ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 11 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ

ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๒๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

1 โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat
 Green and Clean City)

คาใชจายตามโครงการจัดอบรมการ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส. ใหแกบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 - จัดกิจกรรมรณรงคโครงการโคราช
เมืองสะอาดและจัดทําเอกสาร
เผยแพร 5 ส. สําหรับบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 - จัดประกวดหนวยงานดีเดน 
5 ส. ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด
 - จัดกิจกรรมรณรงคของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และขนสง
ของเสียอันตรายไปกําจัดใหถูกหลัก
วิชาการ

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 582
ขอ 33 

(10/2.5/5)

พ.ศ.2563
ต.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 151 )

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562
ก.ย.พ.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

1 โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat
 Green and Clean City)

คาใชจายตามโครงการจัดอบรมการ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส. ใหแกบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 - จัดกิจกรรมรณรงคโครงการโคราช
เมืองสะอาดและจัดทําเอกสาร
เผยแพร 5 ส. สําหรับบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 - จัดประกวดหนวยงานดีเดน 
5 ส. ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด
 - จัดกิจกรรมรณรงคของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และขนสง
ของเสียอันตรายไปกําจัดใหถูกหลัก
วิชาการ

500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 582
ขอ 33 

(10/2.5/5)
(โอน 11

- 500,000)

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 11 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.

LEMEL
Typewriter
๒๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

2 โครงการรณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
และใหความรวมมือกับสวนราชการ
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชน เพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

คาใชจายตามโครงการรณรงค/
สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดู
งานเกี่ยวกับกิจกรรมการแกไขปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย การ
จัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ 
การอนุรักษแมน้ําลําคลอง ฯลฯ 
-จัดกิจกรรมรณรงคและรวบรวมขนสง
ของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาไปกําจัดอยางถูกหลัก
วิชาการ

2,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 583
ขอ 34 

(10/2.5/3)

ส.ค. ก.ย.ก.พ.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 152 )

ลําดับ
ที่

LEMEL
Typewriter
๒๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

2 โครงการรณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
และใหความรวมมือกับสวนราชการ
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชน เพื่อปองกันและแกไข
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

คาใชจายตามโครงการรณรงค/
สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษาดู
งานเกี่ยวกับกิจกรรมการแกไขปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย การ
จัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ 
การอนุรักษแมน้ําลําคลอง ฯลฯ 
-จัดกิจกรรมรณรงคและรวบรวมขนสง
ของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาไปกําจัดอยางถูกหลัก
วิชาการ

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 583
ขอ 34 

(10/2.5/3)
(โอน 11

- 1,200,000)

1,300,000

2

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

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. มิ.ย.

รวมงบประมาณ

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 11  และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๒๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ม.ีค. เหตุ

การ หลัก

2 โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
เพื่อการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

คาใชจายตามโครงการสงเสริมปลูก
ตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนทั้ง
จังหวัด ตามโครงการ อบจ.พบ
ประชาชน
  -จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในวันสําคัญจังหวัด
นครราชสีมา มีปาตนนํ้า ปา
สาธารณะประโยชนของชุมชนและ
พันธุไมประจําถิ่นที่อุดมสมบูรณ

3,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 772
ขอ 2 

(10/3.2/3)

2 โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
เพื่อการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

คาใชจายตามโครงการสงเสริมปลูก
ตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนทั้ง
จังหวัด ตามโครงการ อบจ.พบ
ประชาชน
  -จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในวันสําคัญจังหวัด
นครราชสีมา มีปาตนนํ้า ปา
สาธารณะประโยชนของชุมชนและ
พันธุไมประจําถิ่นที่อุดมสมบูรณ

500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 772
ขอ 2 

(10/3.2/3)
(โอน 11

- 2,500,000)

500,000
1

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 156 )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานการเกษตร

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 11  และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ค. ม.ิย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๐



 
 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๓๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

1 ฝกอบรมเพื่อสงเสริมประชาชน
ผูผลิตสินคาชุมชนทองถิ่น

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 577
ขอ 24

(4/2.5/3)

1 ฝกอบรมเพื่อสงเสริมประชาชน
ผูผลิตสินคาชุมชนทองถิ่น

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 577
ขอ 24

(4/2.5/3)

200,000

1

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

รวมงบประมาณ

ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รวมโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563  หนา 20 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 6 )

ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๒



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณโพธิ์กลาง 

 
 

LEMEL
Typewriter
๓๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ม.ีค. เหตุ

การ หลัก

6 ฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ กิจกรรม
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

หนา 530
ขอ 7

(4/2.3/25)

6 ฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ กิจกรรม
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

หนา 530
ขอ 7

(4/2.3/25)

100,000

1รวมโครงการ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563  หนา 25)

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๔



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณวัดมวง 

 
 

LEMEL
Typewriter
๓๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ม.ีค. เหตุ

การ หลัก

7 ฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ กิจกรรม
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

หนา 535
ขอ 15

(4/2.3/30)

7 ฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ กิจกรรม
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

หนา 535
ขอ 15

(4/2.3/30)

100,000

1

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

รวมงบประมาณ

ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รวมโครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563  หนา 30)

ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๖



 
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 
 
 

 


