
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ.2565  
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องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 

                                       
 

 

 

                                                          

                                                                    
                                                               
 
 

                                                               

                                                               ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

พฤษภาคม  2565 
 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่ มเติม  ครั้ งที่  5 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 - 8 

  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



  

 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เพิ่มเติม) 
๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

แผนงาน 1.2 รักษาความสงบภายใน 1 100.00% 10,000,000 100.00% สํานักปลัดฯ

รวม 1 100.00% 10,000,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 10,000,000 100.00%

3

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2565
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 



 
 

สำนักปลดัฯ 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สถานที่ หนวยงาน
โครงการ   ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หรืออิเล็กทรอนิกส ตาม
โครงการบูรณาการ
ความรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
กับตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อ
กําหนดพื้นที่ปลอดภัย 
(Safety Zone) ใน
จังหวัดนครราชสีมา)

จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ในพื้นที่
เสี่ยงรวมคาติดตั้งพรอมอุปกรณในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา 32 อําเภอ ประจําป 
2565 ตามโครงการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากับตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อกําหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ใน
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ เปน
เงิน 4,928,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network
 Video Recorder) แบบ 8 ชอง จํานวน 39 
ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท เปนเงิน 
858,000 บาท

10,000,000 ภายใน
จังหวัด

นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ (โอน 10)
(เปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 11 
9/2.1/1)

5

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค
.

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

ที่
หมายเหตุส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ
(บาท)

มิ.ย. ก.ค.



ผด.021. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สถานที่ หนวยงาน
โครงการ   ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
 3. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network

 Video Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน 1 
ตัว ราคา 57,000 บาท เปนเงิน 57,000 
บาท
4. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 57 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,700 บาท เปนเงิน 
324,900 บาท
 เปนไปตาม
- คุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคา
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับลาสุด
- คุณลักษณะพื้นฐานปรากฏตามเกณฑราคา
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด
5. โทรทัศน แอล อีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว
 จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,400 บาท
 เปนเงิน 10,800 บาท
6. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง ประกอบไปดวย

6

พ.ศ.2565
หมายเหตุต.ค

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

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ.2564



ผด.021. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สถานที่ หนวยงาน
โครงการ   ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
     6.1 อุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับตนทาง

 ชนิดภายในอาคาร จํานวน 17 ตัว ราคาตัวละ
 6,500บาท เปนเงิน 110,500 บาท 
    6.2 อุปกรณแปลงสัญญาณชนิดภายนอก
อาคาร แบบ 8 ชอง จํานวน 17 ตัว ราคาตัว
ละ 12,000บาท เปนเงิน 204,000 บาท 
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 นิ้ว ขนาด 6U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 18 ตู ราคาตูละ 
7,900 บาท เปนเงิน 142,200 บาท
8. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณชนิดภายนอก
อาคาร พรอมอุปกรณ ประกอบดวย
    8.1 ตูขนาด 60x70x48 ซม. จํานวน  
22 ตู ราคาตูละ 15,000  บาท เปนเงิน 
330,000 บาท
    8.2 ตูขนาด 46.8 x 68 x 26.8 ซม. 
จํานวน 17 ตู ราคาตูละ 9,500 บาท เปนเงิน
 161,500 บาท
9. งานติดต้ังกลองวงจรปดและวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย 

7

พ.ศ.2565
หมายเหตุต.ค

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

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ.2564



ผด.021. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สถานที่ หนวยงาน
โครงการ   ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
     9.1 สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 

แกน ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร เปนเงิน 
630,300 บาท
    9.2 สายนําสัญญาณ UTP CAT6 ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร เปนเงิน 716,800 บาท
    9.3 งานติดตั้ง,เชื่อมตอระบบสายใยแกว
นําแสงและวัสดุปกรณที่เกี่ยวของอื่น ๆ เปนเงิน
 340,000 บาท
   9.4 งานติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและ
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ เปนเงิน 672,000 
บาท
   9.5 งานระบบไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของอื่น ๆ ของตูภายในอาคาร เปนเงิน 
90,000 บาท
   9.6 งานระบบไฟฟาและวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของอื่น ๆ ของตูภายนอกอาคาร เปนเงิน 
390,000 บาท
   9.7 ตัวรับสงขอมูลที่เปนสัญญาณ FIBER 
OPTIC ขนาดเล็ก (SFP) เปนเงิน 34,000 
บาท
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา

 

10,000,000

1
8

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุต.ค

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

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)



 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


