
                    
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565  

แกไข คร้ังที่ 9                                                                                           
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 

 
 

 
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
พฤษภาคม 2565 

 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 9 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 
 

                 เร่ือง                                                                         หนา 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        1    

      บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข 2  
                บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 3   
 สำนักการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 4 - 9 
 สำนักชาง  10 - 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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 4 50.00% 8,797,000 46.25% สํานักการศึกษาฯ

รวม 4 50.00% 8,797,000 46.25%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 3 37.50% 8,925,000 46.92% สํานักชาง

รวม 3 37.50% 8,925,000 46.92%

7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

แผนงาน 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 12.50% 1,300,000 6.83% สํานักการศึกษาฯ

รวม 1 12.50% 1,300,000 6.83%

รวมทั้งสิ้น 8 100.00% 19,022,000 100.00%

3

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2565
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 9 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 



 
 

สำนักการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

4 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
8 พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุม

สาระการเรียนรูในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุมสาระการ
เรียนรูในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษา

7,271,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 274
ขอ 09

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11

2/2.1/22)

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

การ หลัก
8 พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุม

สาระการเรียนรูในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุมสาระการ
เรียนรูในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษา

7,271,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 274
ขอ 09

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11

2/2.1/22)

5

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 9

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 78 )

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



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
16 งานมหกรรมการจัดการศึกษา

โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการ
ศึกษา และการแขงขันทักษะทางวิชาการ
 ระดับองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 346
ขอ 64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5

2/2.1/36)

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

การ หลัก
16 งานมหกรรมการจัดการศึกษา

โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการ
ศึกษา และการแขงขันทักษะทางวิชาการ
 ระดับองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 346
ขอ 64

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5

2/2.1/36)

  6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ม.ค. ก.พ. มี.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.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 80 )



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
17 งานมหกรรมการจัดการศึกษา

ทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

700,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 347
ขอ 65

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5

2/2.1/35)

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

การ หลัก
17 งานมหกรรมการจัดการศึกษา

ทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

650,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 347
ขอ 65

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5

2/2.1/35)
(โอน 11

- 50,000)

7

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 81 )

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.

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

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายป 2565 ครั้งที่ 11 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
25 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล

ขอรับทุนนักเรียนทุนเสมอภาค
โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลขอรับทุน
นักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

76,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 352
ขอ 75

(เพิ่มเติม ครั้งที่
 8

2/2.1/5)

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

การ หลัก
25 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล

ขอรับทุนนักเรียนทุนเสมอภาค
โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลขอรับทุน
นักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

76,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 352
ขอ 75

(เพิ่มเติม ครั้งที่
 8

2/2.1/5)

  8,797,000

4
8

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 83 )

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



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

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

การ หลัก
3 จัดงาน "ประเพณีกินเขาค่ํา

ของดีเมืองสูงเนิน อําเภอสูง
เนิน"

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงาน "ประเพณีกินเขาค่ํา
ของดีเมืองสูงเนิน อําเภอสูงเนิน"

1,300,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 452
ขอ 3

(เพิ่มเติม ครั้งที่
 8

7/2.6/13)

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

การ หลัก
3 จัดงาน "ประเพณีกินเขาค่ํา

ของดีเมืองสูงเนิน อําเภอสูง
เนิน"

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการจัดงาน "ประเพณีกินเขาค่ํา
ของดีเมืองสูงเนิน อําเภอสูงเนิน"

1,300,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 452
ขอ 3

(เพิ่มเติม ครั้งที่
 8

7/2.6/13)

   1,300,000

1
9

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 9

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

มิ.ย. ก.ค.

รวมงบประมาณ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ส.ค. ก.ย.

รวมโครงการ

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 87 )

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.



 
 

สำนักชาง 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
115 ปรับปรุงซอมแซมถนนหิน

คลุก สายบานหนองกก 
หมูที่ 5 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา เชื่อม 
บานหนองดุม หมูที่ 7 
ตําบลมะคา อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 685 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร ลาดเอียง 1 : 15 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 434 
ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัด
แนน ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

       496,000 บานหนองกก หมูที่ 
5 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
เชื่อม บานหนองดุม 
หมูที่ 7 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 550
ขอ 115

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11

6/3.1/375)

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

การ หลัก
115 ปรับปรุงซอมแซมถนนหิน

คลุก สายบานหนองกก 
หมูที่ 5 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา เชื่อม 
บานหนองดุม หมูที่ 7 
ตําบลมะคา อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 685 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 434 
ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัด
แนน ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

       496,000 บานหนองกก หมูที่ 
5 ตําบลหนองหอย 
อําเภอพระทองคํา 
เชื่อม บานหนองดุม 
หมูที่ 7 ตําบลมะคา 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 550
ขอ 115

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11

6/3.1/375)

11

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข คร้ังที่ 9

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 249 )

ขอความใหม เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2565 ครั้งท่ี 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
116 ปรับปรุงซอมแซมถนนหิน

คลุก สายบานทํานบพัฒนา
ใต หมูที่ 12 ตําบลหนอง
หอย เชื่อม บานมาบคาย 
หมูที่ 6 ตําบลทัพรั้ง 
อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 4 เมตรยาว 686 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร ลาดเอียง 1 : 15 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 435 
ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัด
แนน ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

       497,000 บานทํานบพัฒนาใต 
หมูที่ 12 ตําบล
หนองหอย เชื่อม 
บานมาบคาย หมูที่ 6
 ตําบลทัพรั้ง อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 550
ขอ 116

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11

6/3.1/376)

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

การ หลัก
116 ปรับปรุงซอมแซมถนนหิน

คลุก สายบานทํานบพัฒนา
ใต หมูที่ 12 ตําบลหนอง
หอย เชื่อม บานมาบคาย 
หมูที่ 6 ตําบลทัพรั้ง 
อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 4 เมตรยาว 686 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 435 
ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัด
แนน ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

       497,000 บานทํานบพัฒนาใต 
หมูที่ 12 ตําบล
หนองหอย เชื่อม 
บานมาบคาย หมูที่ 6
 ตําบลทัพรั้ง อําเภอ
พระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 550
ขอ 116

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11

6/3.1/376)
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3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 249 )

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.

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2565 ครั้งท่ี 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
201 ถนน (อบจ.นม.17301) 

บานเหลาจั่น - บานหนอง
มวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 14,400 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร
ตามแบบและรายละเอียดทิ่ 
อบจ.นม.กําหนด

    7,932,000 ถนน (อบจ.นม.
17301) บานเหลา
จั่น - บานหนองมวง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 593
ขอ 201

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9

6/3.1/122)

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

การ หลัก
201 ถนน (อบจ.นม.17301) 

บานเหลาจั่น - บานหนอง
มวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 15,400 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร
ตามแบบและรายละเอียดทิ่ 
อบจ.นม.กําหนด

    7,932,000 ถนน (อบจ.นม.
17301) บานเหลา
จั่น - บานหนองมวง 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 593
ขอ 201

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9

6/3.1/122)

    8,925,000
3
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รวมงบประมาณ
รวม

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 277 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2565 ครั้งท่ี 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.



 
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 

 
 
 
 
 
 

 


