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แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  

แกไข ครั้งที่ 4                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 
 

 
 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

เมษายน  2563 
 





 
คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (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 
 
  
   
      องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                 เรื่อง                                                                                  หนา 
 

สวนที่  2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                  1    

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (แกไข)               2   
               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                     3 - 4 

สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     5 - 11 
สํานักปลัดฯ              12 - 16  
สํานักการชาง             17 - 19 
กองสาธารณสุข             20 - 24 
กองแผนและงบประมาณ            25 - 28 

               ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กันเงิน (แกไข)             29   
                ครุภัณฑคอมพิวเตอร                     30 - 41 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

LEMEL
Typewriter
๑



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๒



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน
แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 4 28.57% 2,608,523 1.85% สํานักศึกษาฯ

รวม 4 28.57% 2,608,523 1.85%

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 21.43% 5,141,600 3.65% สํานักปลัดฯ

รวม 3 21.43% 5,141,600 3.65%

5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 2 14.29% 7,314,000 5.19% กองสาธารณสุขฯ

รวม 2 14.29% 7,314,000 5.19%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 7.14% 3,000,000 2.13% สํานักการชาง

รวม 1 7.14% 3,000,000 2.13%

7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  
และกีฬา

แผนงาน 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 7.14% 13,500,000 9.58% สํานักปลัดฯ

รวม 1 7.14% 13,500,000 9.58%

        บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                            แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข คร้ังที่ 4

LEMEL
Typewriter
๓



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน
แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 2 14.29% 530,000 0.38% กองแผนและงบประมาณ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 7.14% 108,816,232 77.22% สํานักการชาง

 รวม 3 21.43% 109,346,232 77.60%
รวมทั้งสิ้น 14 100.00% 140,910,355 100.00%

LEMEL
Typewriter
๔



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

19 งานมหกรรมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัด
การศึกษา โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
- จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษา และการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 434
ขอ 70

(2/2.1/36)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ิย. ส.ค.เม.ย. พ.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 163 )

ม.ค. ก.พ. ก.ย.ม.ีค. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

19 งานมหกรรมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัด
การศึกษา โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
- จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษา และการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1,200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 434
ขอ 70

(2/2.1/36)
(โอน 5

+ 200,000)

ลําดับ
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2562

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน คร้ังท่ี 5 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. ม.ิย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ก.ย.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ค. ส.ค.

LEMEL
Typewriter
๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

20 งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขารวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1,000,000 จังหวัดสุรินทร สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 434
ขอ 71

(2/2.1/35)

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. ม.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 164)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ย. ก.พ. ม.ีค.ธ.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

20 งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขารวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

800,000 จังหวัดสุรินทร สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 434
ขอ 71

(2/2.1/35)
(โอน 5

- 200,000)

       2,000,000

2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน คร้ังท่ี 5 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

LEMEL
Typewriter
๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 ปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

ปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด) 

415,403 โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 472
ขอ 02

(2/2.1/96)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 ปรับปรุงลานกีฬา โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม

ปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา กําหนด) 

415,403 โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 472
ขอ 02

(2/2.1/96)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ ก.ค. ส.ค.พ.ย. เม.ย. พ.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา  165 )

พ.ศ.2563
ม.ิย.ต.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2 ปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหลทาง 
ขางอาคารอเนกประสงคพรอม
บันไดทางลง โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

ปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหลทาง
ขางอาคารอเนกประสงคพรอม
บันไดทางลง โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด)

193,120 โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 472
ขอ 03

(2/2.1/97)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

2 ปรับปรุงดาดปูนไหลทาง ขาง
อาคารอเนกประสงคพรอมบันได
ทางลง โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม

ปรับปรุงพัฒนาดาดปูนไหลทาง
ขางอาคารอเนกประสงคพรอม
บันไดทางลง โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด)

193,120 โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม
อําเภอปากชอง

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 472
ขอ 03

(2/2.1/97)

         608,523

2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ลําดับ
ที่ ม.ค. ก.พ. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 165 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.1 แผนงานการศึกษา

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3  และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

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

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๑



 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 

LEMEL
Typewriter
๑๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
(บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนอําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ตามศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

กิจกรรม
1.ขออนุมัติดําเนินการ
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,741,600  อําเภอคง สํานักปลัด หนา 572
ขอ 14

(4/2.5/25)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
(บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ใหกับประชาชนอําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน

กิจกรรม
1.ขออนุมัติดําเนินการ
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,741,600  อําเภอคง สํานักปลัด หนา 572
ขอ 14

(4/2.5/25)

ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขช่ือโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 65 )

LEMEL
Typewriter
๑๓



ผด.02

 

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

การ หลัก

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน ตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของ
ชุมชน อําเภอเมืองยาง

กิจกรรม
1.ขออนุมัติดําเนินการ
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,700,000 อําเภอเมืองยาง สํานักปลัด หนา 574
ขอ 19

(4/2.5/44)

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

การ หลัก

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน ตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของ
ชุมชน อําเภอเมืองยาง

กิจกรรม
1.ขออนุมัติดําเนินการ
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,700,000 อําเภอเมืองยาง สํานักปลัด หนา 574
ขอ 19

(4/2.5/44)

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ศ.2563

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ธ.ค.

เม.ย. พ.ค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

ต.ค. พ.ย.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ย. พ.ค. มิ.ย.

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 67)

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๔



ผด.02

 

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

การ หลัก

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน ตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของ
ชุมชน อําเภอชุมพวง

กิจกรรม
1.ขออนุมัติดําเนินการ
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,700,000 อําเภอชุมพวง สํานักปลัด หนา 575
ขอ 20

(4/2.5/35)

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

การ หลัก

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน ตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของ
ชุมชน อําเภอชุมพวง

กิจกรรม
1.ขออนุมัติดําเนินการ
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
4.ตรวจรับและเบิกจายเงิน
5.สรุปและรายงานผล

1,700,000 อําเภอชุมพวง สํานักปลัด หนา 575
ขอ 20

(4/2.5/35)

5,141,600

3รวมโครงการ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

มิ.ย.ม.ค. ก.พ.

มิ.ย. ก.ค.

ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ธ.ค. ม.ค.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ก.ค. ส.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 68)

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

LEMEL
Typewriter
๑๕



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
(บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 โครงการจัดงานฉลองวันแหง
ชัยชนะของทาวสุรนารี

จัดกิจกรรมฉลองวันแหงชัยชนะ
ของทาวสุรนารี ประจําป 2563

15,000,000  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด หนา 597
ขอ 1

(7/2.6/3)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
(บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 โครงการจัดงานฉลองวันแหง
ชัยชนะของทาวสุรนารี

จัดกิจกรรมฉลองวันแหงชัยชนะ
ของทาวสุรนารี ประจําป 2563

13,500,000  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด หนา 597
ขอ 1

(7/2.6/3)
(โอน 7

- 1,500,000)

13,500,000

1

ก.ย.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 69 )

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 7 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๖



 
 

สํานักการชาง 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๑๗
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

7 ปรับปรุงถนนผิวจราจรเดิม
เปนผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานคูเมือง 
หมูที่ 2 ตําบลเมืองเกษตร ถึง
บานง้ิว ตําบลโนนเมือง อําเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,245 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,470 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานคูเมือง หมูที่ 2
 ตําบลเมืองเกษตร
 ถึงบานงิ้ว ตําบล
โนนเมือง อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 674
ขอ 007

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
 6/3.1/22)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

7 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิว
จราจรลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต บานคูเมือง หมูที่ 2 
ตําบลเมืองเกษตร ถึงบานงิ้ว 
ตําบลโนนเมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,245 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 7,470 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

3,000,000 บานคูเมือง หมูที่ 2
 ตําบลเมืองเกษตร
 ถึงบานงิ้ว ตําบล
โนนเมือง อําเภอ
ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 674
ขอ 007

(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
 6/3.1/22)

    3,000,000
1

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 75 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  แกไข คร้ังท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

5 กอสรางอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาแหงใหม

กอสรางอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาแหง
ใหม  และสวนประกอบอ่ืนๆ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

108,816,232 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 671 
ขอ 1

(8/3.1/16)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

5 กอสรางสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาแหงใหม

กอสรางอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาแหง
ใหม  และสวนประกอบอ่ืนๆ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด

108,816,232 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 671 
ขอ 1

(8/3.1/16)

     108,816,232

1รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ส.ค.ก.ค.พ.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3

รวมงบประมาณ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา  141 )

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ย.ต.ค. พ.ย. เม.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๙



 
 

กองสาธารณสุข 
 
 

LEMEL
Typewriter
๒๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาด
ประจําทองถิ่น

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอโรคระบาด ประจําถิ่น
 ใหกับตัวแทนนักเรียน ครูผูดูแลทั้ง 
58 โรงเรียน และบุคลากรภายใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
เคมีภัณฑและอื่นๆในการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดโรคติดตอ
3.สนับสนุนและสงเสริมสวนราชการ
ในการควบคุมโรคการระบาดในพื้นที่

10,000,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 485 
ขอ 2 

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 / 

5/2.2//28)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 36 )

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

LEMEL
Typewriter
๒๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาด
ประจําทองถิ่น

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอโรคระบาด ประจําถิ่น
 ใหกับตัวแทนนักเรียน ครูผูดูแลทั้ง 
58 โรงเรียน และบุคลากรภายใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
เคมีภัณฑและอื่นๆในการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดโรคติดตอ
3.สนับสนุนและสงเสริมสวนราชการ
ในการควบคุมโรคการระบาดในพื้นที่

1,914,000 อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 485 
ขอ 2 

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 / 

5/2.2//28)
(โอน 5 

-8,086,000)

ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน คร้ังท่ี 5

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหา
การตั้งครรภในกลุมวัยรุน

อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุนและ
แกไขปญหาการเจริญพันธุใหกับ
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 58 
โรงเรียนๆละ 50 คน(50 คน*58 
โรงเรียน) รวม 2,900 คน จํานวน 19
 รุน (รุนที่ 1-18 จํานวน 150 คน 
รุนที่ 19 จํานวน 200 คน) และ
วิทยากร ครูแขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 30 คน 
จํานวน 19 รุน รวม 570 คน 
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

5,400,000 หองประชุม
เอกชนจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 487 
ขอ 5 

(5/2.2/29)

ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 39 )

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

3 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหา
การตั้งครรภในกลุมวัยรุน

อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุนและ
แกไขปญหาการเจริญพันธุใหกับ
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 58 
โรงเรียนๆละ 50 คน(50 คน*58 
โรงเรียน) รวม 2,900 คน จํานวน 19
 รุน (รุนที่ 1-18 จํานวน 150 คน 
รุนที่ 19 จํานวน 200 คน) และ
วิทยากร ครูแขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 30 คน 
จํานวน 19 รุน รวม 570 คน 
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

5,400,000 หองประชุม
เอกชนจังหวัด
นครราชสีมา

กองสาธารณสุข หนา 487 
ขอ 5 

(5/2.2/29)

7,314,000

2รวมโครงการ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๔



 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 
 

LEMEL
Typewriter
๒๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
 

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

การ หลัก
1 โครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการภายใต  10ยุทธศาสตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุม  คกก.ติดตามและ
ประเมินผล
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินติดตามประเมินผล
4. รายงานผลและประกาศการ
ติดตามประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  สําหรับออก
สนาม เพื่อประเมินโครงการตาม
งบประมาณ
6. จัดจางสถาบันหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7. จัดจางนักเรียน  นักศึกษา
ปฏิบัติงานดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

500,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

หนา 254
ขอ 2

 (8/1.1/61)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข คร้ังท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 53 )

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๒๖



ผด.02 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
 

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

การ หลัก
1 โครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการภายใต  10ยุทธศาสตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุม  คกก.ติดตามและ
ประเมินผล
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินติดตามประเมินผล
4. รายงานผลและประกาศการ
ติดตามประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  สําหรับออก
สนาม เพื่อประเมินโครงการตาม
งบประมาณ
6. จัดจางสถาบันหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7. จัดจางนักเรียน  นักศึกษา
ปฏิบัติงานดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

450,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

หนา 254
ขอ 2

 (8/1.1/61)
(โอน 5

- 50,000)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน คร้ังท่ี 5

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ม.ีค. เม.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

LEMEL
Typewriter
๒๗



ผด.02 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
 

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

การ หลัก
38 โครงการบริหารจัดการและจัด

กิจกรรมศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

คาใชจายบริหารจัดการและจัด
กิจกรรมศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

150,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

หนา 291
ขอ 41

(8/1.1/63)

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

การ หลัก
38 โครงการบริหารจัดการและจัด

กิจกรรมศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

คาใชจายบริหารจัดการและจัด
กิจกรรมศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

80,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

หนา 291
ขอ 41

(8/1.1/63)
(โอน 3 

- 50,000)
(โอน 6

- 70,000)

530,000
2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน คร้ังท่ี 6

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 59 , แกไข คร้ังท่ี 2 หนา 5 )

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๒๘



 
ครุภัณฑ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 กันเงนิ (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๒๙



 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

LEMEL
Typewriter
๓๐



ผด.02/1

 
 

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

การ หลัก
4 ตูสําหรบัติดตั้งเครือ่งแมขายชนดิ

 Blade (Enclosure/Chassis) 
แบบที่ 1

ตูสําหรบัติดตั้งเครือ่งแมขายชนดิ 
Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่
 1 จํานวน 1 ตู

         410,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/2)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
4 ตูสําหรบัติดตั้งเครือ่งแมขายชนดิ

 Blade (Enclosure/Chassis) 
แบบที่ 1

ตูสําหรบัติดตั้งเครือ่งแมขายชนดิ 
Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่
 1 จํานวน 1 ตู

         410,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/2)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 522 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1031)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

LEMEL
Typewriter
๓๑



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
5 แผงวงจรเครือ่งคอมพิวเตอรแม

ขาย ชนดิ Blade สําหรบัตู 
Enclosure/Chassis แบบที่ 1

แผงวงจรเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย 
ชนดิ Blade สําหรบัตู 
Enclosure/Chassis แบบที่ 1 
จํานวน 3 แผงวงจร

         600,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/3)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
5 แผงวงจรเครือ่งคอมพิวเตอรแม

ขาย ชนดิ Blade สําหรบัตู 
Enclosure/Chassis แบบที่ 1

แผงวงจรเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย 
ชนดิ Blade สําหรบัตู 
Enclosure/Chassis แบบที่ 1 
จํานวน 3 แผงวงจร

         600,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/3)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

ก.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ม.ิย.

ก.ค. ส.ค.

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 522 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1032)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๓๒



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
6 อุปกรณสําหรบัจดัเก็บขอมูลแบบ

ภายนอก (External Storage)
อุปกรณสําหรบัจดัเก็บขอมูลแบบ
ภายนอก (External Storage) จํานวน
 1 ชุด

         580,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/4)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
6 อุปกรณสําหรบัจดัเก็บขอมูลแบบ

ภายนอก (External Storage)
อุปกรณสําหรบัจดัเก็บขอมูลแบบ
ภายนอก (External Storage) จํานวน
 1 ชุด

         580,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/4)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 523 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1033)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๓๓



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
7 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 

Switch) ขนาด 24 ชอง
อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 
Switch) ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 ชุด

         130,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/5)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
7 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 

Switch) ขนาด 24 ชอง
อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 
Switch) ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 ชุด

         130,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/5)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 523 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1034 )

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

LEMEL
Typewriter
๓๔



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
8 เครือ่งสํารองไฟฟา ขนาด 10 

kVA (ระบบไฟฟา 3 เฟส)
เครือ่งสํารองไฟฟา ขนาด 10 kVA 
(ระบบไฟฟา 3 เฟส) จํานวน 1 เครือ่ง

         270,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/6)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
8 เครือ่งสํารองไฟฟา ขนาด 10 

kVA (ระบบไฟฟา 3 เฟส)
เครือ่งสํารองไฟฟา ขนาด 10 kVA 
(ระบบไฟฟา 3 เฟส) จํานวน 1 เครือ่ง

         270,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/6)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 523 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1035)

LEMEL
Typewriter
๓๕



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
9 ระบบฉายภาพ ระบบฉายภาพ จํานวน 1 ระบบ       4,461,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/10)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
9 ระบบฉายภาพ ระบบฉายภาพ จํานวน 1 ระบบ       4,461,000  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/10)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 524 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1036 )
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๓๖



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
10 ชุด Calibration สําหรบั

เปรยีบเทียบภาพ
ชุด Calibration สําหรบัเปรยีบเทียบ
ภาพ จํานวน 1 ชุด

           94,200  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/11)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
10 ชุด Calibration สําหรบั

เปรยีบเทียบภาพ
ชุด Calibration สําหรบัเปรยีบเทียบ
ภาพ จํานวน 1 ชุด

           94,200  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/11)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 524 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1037)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๓๗



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
11 อุปกรณสําหรบัควบคมุ อุปกรณสําหรบัควบคมุ จํานวน 1 ชุด            50,800  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/12)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
11 อุปกรณสําหรบัควบคมุ อุปกรณสําหรบัควบคมุ จํานวน 1 ชุด            50,800  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/12)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 524 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1038 )
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๓๘



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
12 เครือ่งผสมเสียงแบบดิจติอล

สําหรบัระบบเสียง
เครือ่งผสมเสียงแบบดิจติอลสําหรบั
ระบบเสียง จํานวน 1 ชุด

         145,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/13)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
12 เครือ่งผสมเสียงแบบดิจติอล

สําหรบัระบบเสียง
เครือ่งผสมเสียงแบบดิจติอลสําหรบั
ระบบเสียง จํานวน 1 ชุด

         145,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/13)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 525 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1039)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๓๙



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
13 เครือ่งสํารองไฟ (UPS) เครือ่งสํารองไฟ (UPS) จํานวน 1 

เครือ่ง
           20,500  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/14)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
13 เครือ่งสํารองไฟ (UPS) เครือ่งสํารองไฟ (UPS) จํานวน 1 

เครือ่ง
           20,500  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/14)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 525 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1040)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๔๐



ผด.02/1

 
 

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
14 ซอฟทแวร ซอฟทแวร จํานวน 1 ระบบ       5,008,500  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/15)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

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

การ หลัก
14 ซอฟทแวร ซอฟทแวร จํานวน 1 ระบบ       5,008,500  อบจ.นม. กองแผน

และ
งบประมาณ

(โอน 16)
(ครัง้ที่ 2 
ผ.08/15)

(กันเงินป 61
ดําเนนิการ ป 63)

    11,770,000

11

ขอความเดิม ( แผนการดําเนินงาน ป 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่  7 หนา 525 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 1 หนา 1041 )
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม เหตุผล แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๔๑



 
ที่ปรึกษา 

 
รอยตรีหญิง ระนองรักษ    สุวรรณฉวี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นายประดิษฐ      กิ่งโก   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
      

คณะทํางาน 
 
นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 

 


