
                                              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564  

แกไข คร้ังที่ 4                                                                                                              
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                

ฝายนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

พฤษภาคม  2564 
 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 4 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 
 
  
   
 องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

                 เร่ือง                                                                            หนา 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 1    

      บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 (แกไข)    2   
                บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 3   
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 4 - 6 
 กองสวสัดิการสังคม 7 - 15 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แกไข) 
๒ 



          ผด.01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 12.50% 400,000 3.43% กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 12.50% 400,000 3.43%
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 4 50.00% 760,000 6.51% กองสวัสดิการสังคม ,

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 12.50% 300,000 2.57% กองสวัสดิการสังคม

แผนงาน 4.1 งบกลาง 1 12.50% 10,000,000 85.65% กองสวัสดิการสังคม

รวม 6 75.00% 11,060,000 94.73%

8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 1 12.50% 215,000 1.84% กองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ

รวม 1 12.50% 215,000 1.84%

รวมทั้งสิ้น 8 100.00% 11,675,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 4
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Typewriter
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กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 
 

๔ 



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 

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

การ หลัก
1 โครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

การติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการภายใต 10 ยุทธศาสตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินติดตามประเมินผล
4. รายงานผลและประกาศการติดตาม
ประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  สําหรับออก
สนาม เพื่อประเมินโครงการตาม
งบประมาณ
6. จัดจางสถาบันหรือบุคคลภายนอก
เพื่อดําเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา
7. จัดจางนักเรียน  นักศึกษา
ปฏิบัติงานดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

230,000  อบจ.นม. กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 395
ขอ 2

 (8/1.1/61)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 38 )
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ผด.02

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

การ หลัก
1 โครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

การติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการภายใต 10 ยุทธศาสตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินติดตามประเมินผล
4. รายงานผลและประกาศการติดตาม
ประเมินผลฯ ตามระเบียบฯ
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  สําหรับออก
สนาม เพื่อประเมินโครงการตาม
งบประมาณ
6. จัดจางสถาบันหรือบุคคลภายนอก
เพื่อดําเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา
7. จัดจางนักเรียน  นักศึกษา
ปฏิบัติงานดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

215,000  อบจ.นม. กอง
ยุทธศาสตร

และ
งบประมาณ

หนา 395
ขอ 2

 (8/1.1/61)

(โอน 
-15,000)

215,000

1รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 5 และแกไขชื่อหนวยงานรับผิดชอบหลักใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
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.

Administrator
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กองสวัสดิการสังคม 
 
 

๗ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 สงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

400,000 ในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 666
ขอ 6

 (ทบทวน 
3/2.5/1)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 สงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

400,000 ในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 666
ขอ 6

 (ทบทวน 
3/2.5/1)

400,000

1

ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 44 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อหนวยงานรับผิดชอบหลักและแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

6 อบรมการนวดบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผูสูงอายุและผู
ที่อยูในภาวะพึ่งพิง

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

320,000 ในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 638
ขอ 21

(ทบทวน 
4/2.3/15)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

6 อบรมการนวดบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผูสูงอายุและผู
ที่อยูในภาวะพึ่งพิง

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

320,000 ในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา

กองสวัสดิการ
สังคม

หนา 638
ขอ 21

(ทบทวน 
4/2.3/15)

320,000

1

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

มิ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 46)

ก.ย.ธ.ค. ก.พ. มี.ค.

ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ค. ส.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขช่ือหนวยงานรับผิดชอบหลักและแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

เม.ย. พ.ค.ม.ค.

Administrator
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

4 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็ก 
เยาวชน และครู โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

300,000 ในพื้นท่ี
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 669
ขอ 12

(ทบทวน 
4/2.5/16)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

4 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็ก 
เยาวชน และครู โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

300,000 ในพื้นท่ี
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสวัสดิการ
สังคม

หนา 669
ขอ 12

(ทบทวน 
4/2.5/16)

300,000
1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ค.

เม.ย. พ.ค.

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขช่ือหนวยงานรับผิดชอบหลักและแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. มิ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 49 )

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย.

Administrator
Typewriter
๑๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

1 เงินสมทบเขากองทุนฟนฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอ
สุขภาพจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

10,000,000 ในพื้นที่
จังหวัด

นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 932
ขอ 2 

(ทบทวน 
4/4.1/2)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ มี.ค. เหตุ

การ หลัก

1 เงินสมทบเขากองทุนฟนฟู
สมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

10,000,000 ในพื้นที่
จังหวัด

นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 932
ขอ 2 

(แกไข คร้ังที่
 2

4/4.1/2)

10,000,000

1

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขช่ือโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครังที่ 6 และแกไขชื่อหนวยงานรับผิดชอบหลักใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

4.1 แผนงานงบปกลาง

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 50 )

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

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

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.

Administrator
Typewriter
๑๑



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณวัดมวง 

๑2 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง (โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 629
ขอ 9

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 1

 4/2.3/2)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง (โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 629
ขอ 9

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 1

 4/2.3/2)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่

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.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 56 , แกไข คร้ังที่ 2 หนา 8)

Administrator
Typewriter
๑๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก
5 พัฒนาสุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ

2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 633
ขอ 13 
(ทบทวน

4/2.3/31)

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

การ หลัก
5 พัฒนาสุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ

2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

100,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 633
ขอ 13 
(ทบทวน

4/2.3/31)

 

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 57 , แกไข ครั้งที่ 1 หนา 12 )

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.

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.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

Administrator
Typewriter
๑๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก
6 ปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ

2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

40,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 634
ขอ 14

(ทบทวน 
4/2.3/32)

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

การ หลัก
6 ปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ

2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

40,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 634
ขอ 14

(ทบทวน 
4/2.3/32)

440,000

3

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.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 57 )

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  แกไขช่ือหนวยงานรับผิดชอบหลักและแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

Administrator
Typewriter
๑๕



 
ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
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 

 
 
 
 
 
 

 


