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คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 3 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (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 
 
  
   
               องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
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      สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    65 - 71  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(แกไข) 
๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 100.00% 198,000 100.00% สํานักการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม 1 100.00% 198,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 198,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2565
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

๔ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
6 พัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองคกร

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและ 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานใน
องคกร

300,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 273
ขอ 07

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11
2/2.1/8)

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

การ หลัก
6 พัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองคกร

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและ 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานใน
องคกร

198,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 273
ขอ 07

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11
2/2.1/8)
(โอน 2

-102,000)

     198,000

1

มิ.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 2

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 77 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค.

ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ครุภัณฑ  
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(แกไข) 

6 



  

 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

หรืออิเล็กทรอนิกส 

 
 7 



ผด.02/1

14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 22 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
(เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด)

374,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 247

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 364 )

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02/1

14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 22 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
(เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด)

374,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 247

พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564
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ผด.02/1

14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 เครื่องพิมพ 

Multifunction เลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 4
 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 
(เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด)

40,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 247

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 เครื่องพิมพ 

Multifunction เลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 4
 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 
(เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด)

40,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 247

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 364 )

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02/1

14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 เครื่องพิมพ 

Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
(เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด)

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 เครื่องพิมพ 

Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
(เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐานที่
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด)

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 365 )

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02/1

14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED
 ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หนา/นาที) จํานวน 14 
เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท (เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด)

124,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED
 ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หนา/นาที) จํานวน 14 
เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท (เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับลาสุด)

124,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 365 )

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02/1

14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด

 800 VA
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
2,500 บาท (เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

12,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด

 800 VA
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
2,500 บาท (เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

12,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 366 )

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02/1

14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 22 ชุด ๆ ละ
 3,800 บาท (เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

83,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 249

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 366 )

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02/1

14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 22 ชุด ๆ ละ
 3,800 บาท (เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

83,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 249

649,700
6

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แกไข (กันเงิน) 
๑๖ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 3 100.00% 12,968,654 100.00% สํานักการศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 3 100.00% 12,968,654 100.00%

รวมทั้งสิ้น 3 100.00% 12,968,654 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันเงิน)
                                          แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

17



 
 

สำนักการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
1 กอสรางอาคารเรียน 3 

ชั้น 12 หองเรียน (ตอก
เสาเข็ม) โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม

คาใชจายตามโครงการกอสรางอาคาร
เรียน 3 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม)
 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จํานวน 1 
แหง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)  

7,300,000 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน ครั้งที่ 9)
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 7

2/2.1 /14)

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

การ หลัก
1 กอสรางอาคารเรียน 3 

ชั้น 12 หองเรียน (ตอก
เสาเข็ม) โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม

คาใชจายตามโครงการกอสรางอาคาร
เรียน 3 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม)
 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จํานวน 1 
แหง 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด)  

7,300,000 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน ครั้งที่ 9)
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 7

2/2.1 /14)
(กันเงิน ป 64
ดําเนินการ ป 

65)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 5 )

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

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
2 กอสรางอาคารเรียน 3 

ชั้น 12 หองเรียน 
โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม

คาใชจายตามโครงการกอสรางอาคาร
เรียน 3 ชั้น 12 หองเรียน  โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม จํานวน 1 แหง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด) 

5,394,654 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน ครั้งที่ 9)
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 7   
 2/2.1 /6)

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

การ หลัก
2 กอสรางอาคารเรียน 3 

ชั้น 12 หองเรียน 
โรงเรียนบานใหญพิทยา
คม

คาใชจายตามโครงการกอสรางอาคาร
เรียน 3 ชั้น 12 หองเรียน  โรงเรียน
บานใหญพิทยาคม จํานวน 1 แหง (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม 
กําหนด) 

5,394,654 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม
อําเภอครบุรี

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน ครั้งที่ 9)
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 7   
 2/2.1 /6)

(กันเงิน ป 64
ดําเนินการ ป 

65)

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 5 )

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
3 โครงการถมดินสระน้ํา 

โรงเรียนสูงเนิน
คาใชจายในการถมดินสระน้ํา ขนาดกวาง
 50.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
1,660.21 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)

274,000 โรงเรียน
สูงเนิน
อําเภอ
สูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน ครั้งที่ 9)
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 3   

2/2.1/162)

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

การ หลัก
3 โครงการถมดินสระน้ํา 

โรงเรียนสูงเนิน
คาใชจายในการถมดินสระน้ํา ขนาดกวาง
 50.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
1,660.21 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)

274,000 โรงเรียน
สูงเนิน
อําเภอ
สูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน ครั้งที่ 9)
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 3   

2/2.1/162)
(กันเงิน ป 64
ดําเนินการ ป 

65)

12,968,654
3

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 5 )

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แกไข (เศรษฐกิจฐานราก) 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 7 100.00% 49,925,000 100.00% สํานักชาง

รวม 7 100.00% 49,925,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 7 100.00% 49,925,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                          แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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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

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,665 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 13,320 
ตารางเมตร พรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย 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

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,665 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 13,320 
ตารางเมตร พรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย 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
(เศรษฐกิจฐาน

ราก)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ม.ค.

ก.ย.
พ.ศ.2564

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หนา 8 )
พ.ศ.2564

พ.ค. ก.ค. ส.ค.มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร      
ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม
นอยกวา 12,000 ตารางเมตรพรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

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

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร      
ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง  ไม
นอยกวา 12,000 ตารางเมตรพรอม
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด

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

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64
(เศรษฐกิจฐาน

ราก)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 8)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2564
ก.ย.

ม.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 โครงการถนน (อบจ.นม. 
15205) สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร พรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

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

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 โครงการถนน (อบจ.นม. 
15205) สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร พรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

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

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64
(เศรษฐกิจฐาน

ราก)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 9)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร พรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

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

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร พรอมกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

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

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64
(เศรษฐกิจฐาน

ราก)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 9)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ก.ค. ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

5 โครงการกอสรางถนน คสล.   
บานหนองดู หมูที่ 10 ตําบล
บานยาง อําเภอลําทะเมนชัย 
เชื่อม บานหนองเฒา (เขต
ตําบลโคกสะอาด) จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร 
พรอมกิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 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

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

5 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บานหนองดู หมูที่ 10 ตําบล
บานยาง อําเภอลําทะเมนชัย 
เชื่อม บานหนองเฒา (เขต
ตําบลโคกสะอาด) จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร 
พรอมกิจกรรมอํานวยความปลอดภัย 
ตามแบบและรายละเอียดที่ 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
(เศรษฐกิจฐาน

ราก)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 9)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2564

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

29



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองจาน หมู
 4 ตําบลหนองหวา (บานนาง
ภควดี โหมดนอก - เขตบาน
ฝาผนัง) หมู 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 11,500 ตาราง
เมตร ไหลทางตามสภาพ พรอมกิจกรรม
อํานวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 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

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองจาน หมู
 4 ตําบลหนองหวา (บานนาง
ภควดี โหมดนอก - เขตบาน
ฝาผนัง) หมู 1 ตําบลเมือง
พะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 11,500 ตาราง
เมตร ไหลทางตามสภาพ พรอมกิจกรรม
อํานวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดที่ 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
(เศรษฐกิจฐาน

ราก)

ธ.ค.
พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 10)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต       ติ
กคอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 2,250 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร พรอมกิจกรรม
อํานวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

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

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

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

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตติก   
คอนกรีต  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 2,250 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
18,000 ตารางเมตร พรอมกิจกรรม
อํานวยความปลอดภัย ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

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

สํานักชาง ดวนที่สุด 
ที่ นร 

0711/18298
ลว.8 ก.ย. 64
(เศรษฐกิจฐาน

ราก)

   49,925,000
7

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 10)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค. ก.ย.ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.
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ครุภัณฑ  
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

แกไข (กันเงิน) 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
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ผด.02/1

8. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน
สําหรับโรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ อําเภอ

เทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 571
ขอ 01

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/42)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน
สําหรับโรงเรียนมัธยมบึงปรือ 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ อําเภอ

เทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 571
ขอ 01

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/42)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 284 )

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ อําเภอ

เทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 572
ขอ 02

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/42)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
2 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ อําเภอ

เทพารักษ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 572
ขอ 02

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/42)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

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

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 284 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
4 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต สําหรับโรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม 
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 572
ขอ 03

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/31)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
4 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต สําหรับโรงเรียน
ทัพรั้งพิทยาคม (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม 
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 572
ขอ 03

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/31)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 284 )

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

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม 
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 573
ขอ 04

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/32)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม 
อําเภอพระ

ทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 573
ขอ 04

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/32)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 285 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" อําเภอ
สีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 573
ขอ 05

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/58)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" อําเภอ
สีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 573
ขอ 05

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/58)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 285 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" อําเภอ
สีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 574
ขอ 06

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/59)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" อําเภอ
สีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 574
ขอ 06

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/59)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 285 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 574
ขอ 07

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 
คัน สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4
 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 4,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,375,000 โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 574
ขอ 07

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/64)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 286 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02/1

8. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 575
ขอ 08

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/65)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 หลังคารถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 4 ตัน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 หลัง 
สําหรับโรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

จัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 4 
ตัน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 
หลัง (ราคาตามทองตลาด)

220,000 โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
 อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 575
ขอ 08

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 
ผ.03/65)

(กันเงิน ป64
ดําเนินการ ป65)

6,380,000
8

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 286 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แกไข (กันเงิน) 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 8 100.00% 5,101,000 100.00% สํานักการศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

รวม 8 100.00% 5,101,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 8 100.00% 5,101,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเงิน)
                                          แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
3 กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 

2.00 เมตร ยาว 312 เมตร 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 312 เมตร โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

687,000 โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน ครั้งที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/41) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
3 กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 

2.00 เมตร ยาว 312 เมตร 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 312 เมตร โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

687,000 โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/41) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 9 )

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
5 กอสรางรั้วโรงเรียนปรางค

ทองวิทยา อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 210 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา 
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/85) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
5 กอสรางรั้วโรงเรียนปรางค

ทองวิทยา อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 210 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา 
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/85) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 10 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
6 กอสรางอาคารพยาบาล 

โรงเรียนพระทองคํา อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางอาคารพยาบาล จํานวน 1 
หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

499,000 โรงเรียนพระ
ทองคํา อําเภอ
พระทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/102) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
6 กอสรางอาคารพยาบาล 

โรงเรียนพระทองคํา อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางอาคารพยาบาล จํานวน 1 
หลัง (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

499,000 โรงเรียนพระ
ทองคํา อําเภอ
พระทองคํา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/102) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 10 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
15 ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคาร

โรงฝกงานพรอมรางระบายน้ํา
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารโรง
ฝกงานพรอมรางระบายน้ํา ขนาด
กวาง 8.00 ม. ยาว 61.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 488 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

328,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/138) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
15 ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคาร

โรงฝกงานพรอมรางระบายน้ํา
 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารโรง
ฝกงานพรอมรางระบายน้ํา ขนาด
กวาง 8.00 ม. ยาว 61.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 488 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

328,000 โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร 
อําเภอบัวใหญ

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/138) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 13 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
17 กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 

2.00 เมตร ยาว 312 เมตร 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 312 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

687,000 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/166) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
17 กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 

2.00 เมตร ยาว 312 เมตร 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 312 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

687,000 โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม 
อําเภอจักราช

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/166) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 13 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

49



ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
20 กอสรางรั้วโรงเรียนหนองบัว

พิทยาคม อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 204 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม 
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/171) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
20 กอสรางรั้วโรงเรียนหนองบัว

พิทยาคม อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 204 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม 
อําเภอคง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/171) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 14 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

ส.ค. ก.ย.
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
21 กอสรางหลังคาทางเดิน 

(Cover Way) โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางหลังคาทางเดิน (Cover 
Way) ขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 
90 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
135 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
 อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/180) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
21 กอสรางหลังคาทางเดิน 

(Cover Way) โรงเรียน
หนองหวาพิทยาสรรค 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางหลังคาทางเดิน (Cover 
Way) ขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 
90 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
135 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค
 อําเภอบัวลาย

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน คร้ังที่ 20 )
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

2/2.1/180) 
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 14 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.๐๒

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
21 กอสรางสนามฟุตบอล 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กอสรางสนามฟุตบอลโรงเรียน
สองครพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

1,900,000 โรงเรียน
สองครพิทยาคม
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 465
ขอ 26

(2/2.1/544)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
21 กอสรางสนามฟุตบอล 

โรงเรียนสองครพิทยาคม
กอสรางสนามฟุตบอลโรงเรียน
สองครพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

1,900,000 โรงเรียน
สองครพิทยาคม
อําเภอสูงเนิน

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 465
ขอ 26

(2/2.1/544)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

   5,101,000

8

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 172 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 8 หนา 22 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ครุภัณฑ  
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

แกไข (กันเงิน) 
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
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ผด.02/1

5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร โรงเรียน
วัดประชานิมิตร อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ขนาด 4000 ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

42,500 โรงเรียน
วัดประชา
นิมิตร 

อําเภอบัว
ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/4)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร โรงเรียน
วัดประชานิมิตร อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ขนาด 4000 ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะที่ปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

42,500 โรงเรียน
วัดประชา
นิมิตร 

อําเภอบัว
ใหญ

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 6
ผ.03/4)

(กันเงินป 63 
ดําเนินการป 65)

42,500
1

ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 250 )

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.พ.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

มี.ค.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 เครื่องประมวลผล

ดิจิตอล สําหรับ
หอประชุม  โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จัดเครื่องประมวลผลดิจิตอล จํานวน 
1 เครื่อง  
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่ 
20/63 และบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 16
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตาม
ราคาในทองตลาด

42,500  โรงเรียน
คลองไผ
วิทยา 

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 16)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 เครื่องประมวลผล

ดิจิตอล สําหรับ
หอประชุม  โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จัดเครื่องประมวลผลดิจิตอล จํานวน 
1 เครื่อง 
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่ 
20/63 และบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 16
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตาม
ราคาในทองตลาด

42,500  โรงเรียน
คลองไผ
วิทยา 

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 16)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 262 , ป 2564 แกไข ครั้งที่ 6 หนา 79 )
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ผด.02/1

7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
17 เครื่องรับสงสัญญาณ

ภาพไรสาย สําหรับ
หอประชุม โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องรับสงสัญญาณภาพไรสาย
 จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่ 
20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตาม
ราคาในทองตลาด

18,900  โรงเรียน
คลองไผ
วิทยา 

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
17 เครื่องรับสงสัญญาณ

ภาพไรสาย สําหรับ
หอประชุม โรงเรียน
คลองไผวิทยา อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จัดซื้อเครื่องรับสงสัญญาณภาพไรสาย
 จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่ 
20/63 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตาม
ราคาในทองตลาด

18,900  โรงเรียน
คลองไผ
วิทยา 

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/24)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 266 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 ตูแร็ค ขนาด 27U 

จํานวน 1 ตู สําหรับ
หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อตูแร็คขนาด 27U จํานวน 1 ตู
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่ 
20/63 และบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 16
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตาม
ราคาในทองตลาด

18,500  โรงเรียน
คลองไผ
วิทยา 

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/28)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 16)

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 ตูแร็ค ขนาด 27U 

จํานวน 1 ตู สําหรับ
หองเรียนคอมพิวเตอร 
โรงเรียนคลองไผวิทยา 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อตูแร็คขนาด 27U จํานวน 1 ตู
รายละเอียดตามบัญชีโอน ครั้งที่ 
20/63 และบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 16
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตาม
ราคาในทองตลาด

18,500  โรงเรียน
คลองไผ
วิทยา 

อําเภอสีคิ้ว

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(โอนครั้งที่ 20)
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 3

ผ.03/28)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 16)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 65)

79,900
3

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 266 , ป 2564 แกไข ครั้งที่ 6 หนา 80 )

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โตะ - เกาอี้นักเรียน 

สําหรับโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  
โตะ - เกาอี้ครู สําหรับ
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.จัดซื้อโตะ - เกาอี้นักเรียน สําหรับ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10,345
 ชุด ๆ ละ 1,680.- บาท เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตาม
ราคาในทองตลาด 
2.จัดซื้อโตะ - เกาอี้ครู สําหรับ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา เปนเงิน 
2,524,500 บาท เพื่อจายเปน คา
จัดซื้อโตะ - เกาอี้ครู สําหรับโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 561 ชุด ๆ ละ 
4,500.- บาท  เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด

19,904,100 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

 
 

 
 

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 296 )
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ ครุภัณฑ ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โตะ - เกาอี้นักเรียน 

สําหรับโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  
โตะ - เกาอี้ครู สําหรับ
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.จัดซื้อโตะ - เกาอี้นักเรียน สําหรับ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10,345
 ชุด ๆ ละ 1,680.- บาท เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อไดตาม
ราคาในทองตลาด 
2.จัดซื้อโตะ - เกาอี้ครู สําหรับ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา เปนเงิน 
2,524,500 บาท เพื่อจายเปน คา
จัดซื้อโตะ - เกาอี้ครู สําหรับโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 561 ชุด ๆ ละ 
4,500.- บาท  เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 แตหาซื้อไดตามราคาในทองตลาด

19,904,100 อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 65)

19,904,100
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แกไข (กันเงิน) 
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 6 100.00% 4,274,000 100.00% สํานักการศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

รวม 6 100.00% 4,274,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 6 100.00% 4,274,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันเงิน)
                                          แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
22 กอสรางสนามฟุตซอลคอน

กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 25.00 ม. 
ยาว 30.00 ม. พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 700 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

450,000 รร.บาน
ใหญพิทยา

คม
อ.ครบุรี

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 438
ขอ 022
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/

2.1/153)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก

22 กอสรางสนามฟุตซอลคอน
กรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 25.00 ม. 
ยาว 30.00 ม. พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 700 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

450,000 รร.บาน
ใหญพิทยา

คม
อ.ครบุรี

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 438
ขอ 022
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/

2.1/153)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 65)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข คร้ังที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ธ.ค. ม.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.
พ.ศ.2565

ต.ค. พ.ย.

ส.ค.

พ.ศ.2564

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 361,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข คร้ังที่ 1 หนา 286, ป 2563 แกไข คร้ังที่ 8 หนา 206 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

ก.พ. มี.ค.

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

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
79 กอสรางรั้ว ถนนทางเขา    

และแบบจัดสวน โรงเรียน  
เขาใหญพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางรั้ว ถนนทางเขาและแบบจัด
สวนโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

1,400,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 454 ขอ 079
(ครั้งที่ 2 ผ.01/2/

2.1/36)
(กันเงินป62

ดําเนินงานป 64)

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

79 กอสรางรั้ว ถนนทางเขา    
และแบบจัดสวน โรงเรียน  
เขาใหญพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางรั้ว ถนนทางเขาและแบบจัด
สวนโรงเรียนเขาใหญพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

1,400,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 454 ขอ 079
(ครั้งที่ 2 ผ.01/2/

2.1/36)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 65)

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

2.1 แผนงานการศึกษา

มิ.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 378 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข คร้ังที่ 1 หนา 213 , แกไข คร้ังที่ 8 หนา 127 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. มิ.ย.เม.ย. พ.ค.

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. ม.ค.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
101 ซอมสรางถนนลาดยาง      

แอสฟลทติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียนประทาย

กิจกรรม
ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ขนาดกวาง 7.00 เมตร
 ยาว 438.50 เมตร ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 401.00 เมตร 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
225.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,600.50 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

1,630,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 461
ขอ 021
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/

2.1/167)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 64)
(แกไขเปลี่ยนแปลง 
สภาอนุมัติ 18 ก.พ.

64)

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

101 ซอมสรางถนนลาดยาง      
แอสฟลทติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียนประทาย

กิจกรรม
ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ขนาดกวาง 7.00 เมตร 
ยาว 438.50 เมตร ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 401.00 เมตร 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
225.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 6,600.50 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

1,630,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 461
ขอ 021
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/

2.1/167)
(แกไขเปลี่ยนแปลง 
สภาอนุมัติ 18 ก.พ.

64)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 65)

พ.ศ.2564

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 387  , แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข คร้ังที่ 1 หนา 295 , แกไข คร้ังที่ 8 หนา 216 , ป 2564 แกไข คร้ังที่ 2 หนา 48 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
104 ขยายถนนและสรางทางเดิน

คอนกรีตโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม
ขยายถนนและสรางทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.5 เมตร 
ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 412.5 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

494,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 462
ขอ 024
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/

2.1/183)
(กันเงินป62

ดําเนินงานป 64)
(แกไขเปลี่ยนแปลง 
สภาอนุมัติ 18 ก.พ.

64)

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

104 ขยายถนนและสรางทางเดิน
คอนกรีตโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม
ขยายถนนและสรางทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.5 เมตร 
ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 412.5 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

494,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 462
ขอ 024
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/

2.1/183)
(แกไขเปลี่ยนแปลง 
สภาอนุมัติ 18 ก.พ.

64)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 65)

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 388 ,แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข คร้ังที่ 1 หนา 307 , ป 2563 แกไข คร้ังที่ 8 หนา 225 , ป 2564 แกไข คร้ังที่ 2 หนา 50)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
194 ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว

โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม
กิจกรรม
ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 498 ขอ 04
(ครั้งที่ 2 ผ.01/2/

2.1/35)
(กันเงินป 62

ดําเนินงานป 64)

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

การ หลัก

194 ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

กิจกรรม
ปรับปรุงหองเรียนชั่วคราว (ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

150,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 498 ขอ 04
(ครั้งที่ 2 ผ.01/2/

2.1/35)
(กันเงินป 62

ดําเนินการป 65)

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 432 , แผนการดําเนินงาน ป 2563 แกไข คร้ังที่ 1 หนา 217 , ป 2563 แกไข คร้ังที่ 8 หนา 128 )

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

เม.ย. พ.ค.

เม.ย. พ.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
มิ.ย.มี.ค.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
200 ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
กิจกรรม
ซอมแซมปรับปรุงอาคาร ข โรงเรียน 
 ดอนไพลพิทยาคม
- งานทาสีอาคาร 1200 ตร.ม.
- งานปูกระเบื้อง 0.30x0.30 ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

150,000 รร.ดอน
ไพลพิทยา

คม
อ.โชคชัย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 499 
ขอ 10

 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/75)

(กันเงินป 62
ดําเนินงานป 64)

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

การ หลัก

200 ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

กิจกรรม
ซอมแซมปรับปรุงอาคาร ข โรงเรียน 
 ดอนไพลพิทยาคม
- งานทาสีอาคาร 1200 ตร.ม.
- งานปูกระเบื้อง 0.30x0.30 ม.
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น
ม.กําหนด)

150,000 รร.ดอน
ไพลพิทยา

คม
อ.โชคชัย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 499 
ขอ 10

 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/75)

(กันเงินป 62
ดําเนินการป 65)

   4,274,000

6

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 434 ,  ป 2563 แกไข คร้ังที่ 8 หนา 156 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
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ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต       เกตุสระนอย  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
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 

 
 
 
 
 
 

 


