
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2563  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

กันยายน  2563 
 

 





คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้ งที่  4 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  เพื่อเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถ่ิน และควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  
และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สารบัญ 
 

                 เรื่อง                                                                          หนา 
 

สวนที่  2   บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 1    

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม      2   

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 3 

สํานักการศึกษาฯ            4 - 5 

สํานักปลัดฯ                6 - 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

LEMEL
Typewriter
๑



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เพิ่มเติม) 

LEMEL
Typewriter
๒



ผด 01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 12.50% 1,570,477 17.59% สํานักการศึกษาฯ

รวม 1 12.50% 1,570,477 17.59%

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 87.50% 7,355,900 82.41% สํานักปลัดฯ

รวม 7 87.50% 7,355,900 82.41%
รวมทั้งสิ้น 8 100.00% 8,926,377 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

LEMEL
Typewriter
๓



 
 

สํานักการศกึษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

LEMEL
Typewriter
๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 ติดตั้งและวางทอประปาขยายเขต
จําหนายน้ําเขาโรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

ติดตั้งและวางทอประปาขยาย
เขตจําหนายน้ําเขา
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
(ตามประมาณ
การการประปาสวนภูมิภาค
สาขานครราชสมีา)

1,570,477 โรงเรียนหนอง
งูเหลือมพิทยา
คม

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(โอน 18)
(2/2.1/653)

       1,570,477

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

ม.ิย. ก.ค
.

ส.ค. ก.ย.เม.ย.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.พ.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค
.

LEMEL
Typewriter
๕



 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 

LEMEL
Typewriter
๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
(บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถีประชาชนท่ัวไป 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนท่ัวไป อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 3 รุน ๆ ละ 160 คน

1,299,600  อําเภอ
ขามสะแกแสง

สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 17)
(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2

4/2.5/11)

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถีประชาชนท่ัวไป 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนท่ัวไป อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4 
รุน ๆ ละ 160 คน

1,776,800  อําเภอบัวลาย สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 17)
(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2

4/2.5/11)

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

LEMEL
Typewriter
๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
(บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถีประชาชนท่ัวไป 
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนท่ัวไป อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 4 รุน ๆ 
ละ 160 คน

1,708,800  อําเภอ
เมืองนครราชสีมา

สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 17)
(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2

4/2.5/11)

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถีประชาชนท่ัวไป 
อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนท่ัวไป อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 1 รุน ๆ ละ 160 คน

434,200  อําเภอพระ
ทองคํา

สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 17)
(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2

4/2.5/11)

LEMEL
Typewriter
๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
(บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถีประชาชนท่ัวไป
 อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนท่ัวไป อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 2 รุน ๆ ละ 160 คน

864,400  อําเภอ
หนองบุญมาก

สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 17)
(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2

4/2.5/11)

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถีประชาชนท่ัวไป
 อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนท่ัวไป อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 1 รุน ๆ ละ 160 คน

423,700  อําเภอ
ขามทะเลสอ

สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 17)
(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2

4/2.5/11)

LEMEL
Typewriter
๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน หมาย
(บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

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

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

7 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานชุมชนทองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถีประชาชนท่ัวไป
 อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
ประชาชนท่ัวไป อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 
รุน ๆ ละ 160 คน

848,400  อําเภอสูงเนิน สํานักปลัด (โอน ครั้งที่ 17)
(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2

4/2.5/11)

7,355,900

7

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

LEMEL
Typewriter
๑๐



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 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


