
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ.2565  

เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1                                                                                              
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 

                                       
 

 

 

 
 

                                                         

                                                         
 

                                                               ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

มีนาคม  2565 
 

 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่ มเติม  ครั้ งที่  1 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    

บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   2 

บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม       3 
      สำนักปลัดฯ                                                                                        4 - 6 
  
  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ   

ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

เพิ่มเติม (อุดหนุนเฉพาะกิจ)  
๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงาน 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 100.00% 6,815,600 100.00% สํานักปลัดฯ

รวม 4 100.00% 6,815,600 100.00%

รวมทั้งสิ้น 4 100.00% 6,815,600 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักปลดัฯ 
  

๔ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

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

การ หลัก
1 โครงการกอสรางหองน้ํา 

คสล. ชั้นเดียว สถานี
ขนสงผูโดยสารอําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ดําเนินการกอสรางหองน้ํา คสล. ชั้น
เดียว ขนาดพื้นที่ 62 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

1,096,000 สถานีขนสง
ผูโดยสาร อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7

8/3.1/ 3 )

2 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารสถานี
ขนสงผูโดยสาร อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอโชคชัย 
ปรับปรุงพื้นทางเดิน เทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 10 ซม. จํานวน 50 ลบ.ม. 
เปลี่ยนหลังคา จํานวน 720 ตร.ม. ทาสี
 จํานวน 124 ตร.ม. และติดตั้งกลอง
วงจรปด จํานวน 1 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

621,000 สถานีขนสง
ผูโดยสาร อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7

8/3.1/ 1 )

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ผด.021. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

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

การ หลัก

ม.ค. ก.พ. เม.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเปนแอสฟลท
ติกคอนกรีต สถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเปนแอสฟลทติกคอ
นกรีต พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,960
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

1,500,000 สถานีขนสง
ผูโดยสาร อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7

8/3.1/ 4 )

4 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาสองสวางดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Cell) สถานีขนสง
ผูโดยสาร อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ดําเนินการติดต้ังชุดโคมไฟสองสวาง
ดวยพลังงานแสดงอาทิตย พรอมหลอด
ประหยัดพลังงาน ชนิด LED จํานวน 29
 ชุด (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบ
จ.นม.กําหนด)

3,598,600 สถานีขนสง
ผูโดยสาร อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด อุดหนุนเฉาะกิจ 
ลว. 1 ต.ค. 64

(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7

8/3.1/ 2 )

     6,815,600
4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


