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คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่ มเติม  ครั้ งที่  3 ของ           
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และ        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562  เพื่อเปนเครื่องมือทีส่ำคัญในการบริหารของผูบรหิารทองถ่ิน และควบคุมการดำเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  
และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
 องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญ 
 

                 เร่ือง                                                                            หนา 
 

สวนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                          1    

บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)    2   

บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 3 
      กองสวัสดิการสังคม            4 - 6  

                สำนักชาง                                                                                         7 - 10 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เพิ่มเติม) 
๒ 



ผด 01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 20.00% 2,937,300 5.41% กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 20.00% 2,937,300 5.41%

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 1 10.00% 1,405,500 2.59% กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 10.00% 1,405,500 2.59%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 7 70.00% 49,925,000 92.00% สํานักชาง

รวม 7 70.00% 49,925,000 92.00%

รวมทั้งสิ้น 10 100.00% 54,267,800 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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กองสวัสดิการสังคม 
 

 
๔ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาการเกษตร
 

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

การ หลัก
1 โครงการลดตนทุนการ

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

1,353,600 ในพื้นที่
จังหวัด

นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ดวนที่สุด ที่ นร
0711/18298
 ลว.8 ก.ย.64

2 โครงการโคราชฟลาว
เวอรดีไซด ยกระดับ
พัฒนาผลิตภัณฑและ
อุตสาหกรรมไมดอก

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

1,583,700 ในพื้นที่
จังหวัด

นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ดวนที่สุด ที่ นร
0711/18298
 ลว.8 ก.ย.64

2,937,300
2

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค. พ.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ธ.ค.ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม
 

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

การ หลัก
1 โครงการสงเสริมการ

พัฒนาทักษะการนวด
ตอกเสนแบบภูมิปญญา
ลานนาเพื่อสรางงาน
สรางรายไดในชุมชน
ทองถิ่น

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

1,405,500 ในพื้นที่
จังหวัด

นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ดวนที่สุด ที่ นร
0711/18298
 ลว.8 ก.ย.64

1,405,500
1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ม.ค. ก.พ.
พ.ศ.2564

รวมโครงการ

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

รวมงบประมาณ

มิ.ย.
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สำนักชาง 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
1 โครงการถนน 

(อบจ.นม. 07306)
แยกทางหลวง 2017 - 
บานหนองทองคํา 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,665 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางรวม
ไมนอยกวา 13,320 ตารางเมตร 
พรอมกิจกรรมอํานวยความปลอดภัย
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

6,978,000 ถนน (อบจ.นม. 
07306) แยกทาง
หลวง 2017 - 
บานหนองทองคํา 
อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

2 โครงการถนน 
(อบจ.นม. 19101)
บานหนองกระโดน - 
บานหนองมวง
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือพ้ืนที่ลาด
ยางไมนอยกวา 12,000 ตาราง
เมตรพรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด

6,710,000 ถนน (อบจ.นม. 
19101)
บานหนองกระโดน -
 บานหนองมวง
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

ก.ย. ต.ค. พ.ย
.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ก.ค. ส.ค. ธ.ค.เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย.ม.ค

.
ก.พ. มี.ค

.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
ก.ย. ต.ค. พ.ย

.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ก.ค. ส.ค. ธ.ค.เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย.ม.ค

.
ก.พ. มี.ค

.

3 โครงการถนน (อบจ.นม. 
15205) สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม
นอยกวา 8,000 ตารางเมตร 
พรอมกิจกรรมอํานวยความปลอดภัย
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด

4,778,000 ถนน (อบจ.นม. 
15205) สายเมน
ที่ 5 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

4 โครงการถนน (อบจ.นม.
03201)บานสระประทีป-
 บานหนองกก อําเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม
นอยกวา 8,000 ตารางเมตร 
พรอมกิจกรรมอํานวยความปลอดภัย
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด

5,445,000 ถนน (อบจ.นม.
03201) บานสระ
ประทีป - 
บานหนองกก 
อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

5 โครงการกอสรางถนน คสล.
 บานหนองดู หมูที่ 10 
ตําบลบานยาง อําเภอลําทะ
เมนชัย เชื่อม บานหนอง
เฒา (เขตตําบลโคกสะอาด)
 จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 
8,000 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกขางละ 0.50 เมตร พรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

7,083,000 บานหนองดู หมูที่ 
10 ตําบลบานยาง 
อําเภอลําทะเมนชัย 
เชื่อม บานหนองเฒา
 (เขตตําบลโคก
สะอาด) จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
ก.ย. ต.ค. พ.ย

.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ก.ค. ส.ค. ธ.ค.เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย.ม.ค

.
ก.พ. มี.ค

.

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองจาน หมู 4 ตําบล
หนองหวา (บานนางภควดี 
โหมดนอก - เขตบานฝา
ผนัง) หมู 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 
11,500 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพ พรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบจ.นม. กําหนด

8,951,000 บานหนองจาน หมู 
4 ตําบลหนองหวา 
(บานนางภควดี 
โหมดนอก - เขต
บานฝาผนัง) หมู 1 
ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

7 โครงการถนน (อบจ.นม.
22303) บานซับตะครอ- 
บานทาตะแบก
อําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตติ
กคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 เมตร
 ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
2,250 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม
นอยกวา 18,000 ตารางเมตร 
พรอมกิจกรรมอํานวยความปลอดภัย
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม. กําหนด

9,980,000 ถนน (อบจ.นม. 
22303) 
บานซับตะครอ - 
บานทาตะแบก 
อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

  49,925,000

7
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

10



 
ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา       ช้ันกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


