
                                              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564  

แกไข คร้ังที่ 3                                                                                                              
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                         

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

เมษายน  2564 
 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 3 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   
 กองสาธารณสุข 4 - 5 

                 ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันเงิน (แกไข) 6 
 ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                                                                         7 - 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แกไข) 
   ๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 1 100.00% 1,795,625 100.00% กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 100.00% 1,795,625 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 1,795,625 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 3

 3



 
 

กองสาธารณสุข 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 สงเสริมสุขภาพตาและ

การปองกันภาวะผิดปกติ
ของการมองเห็น

1.อบรมครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
2.ตรวจคัดกรองและตรวจวัดสายตา
3.จัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณ

1,848,000  รร.สังกัด อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 589 
ขอ 9

(ทบทวน
/5/2.2/15)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 สงเสริมสุขภาพตาและ

การปองกันภาวะผิดปกติ
ของการมองเห็น

1.อบรมครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
2.ตรวจคัดกรองและตรวจวัดสายตา
3.จัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณ

1,795,625  รร.สังกัด อบจ.นม. กองสาธารณสุข หนา 589 
ขอ 9

(ทบทวน
/5/2.2/15)

(โอน 2 

-52,375)

1,795,625

1

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 4

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 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 31 )
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563

รวมโครงการ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รวมงบประมาณ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ครุภัณฑ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กันเงิน (แกไข) 

6 



 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
4 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 304 , แกไข ครั้งที่ 8 หนา 110 )

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.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
4 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

17,000 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

       ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด

 800 VA
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

2,500 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 305 )
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด

 800 VA
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

2,500 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

พ.ศ.2563

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

       ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
6 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน 1 ชุด เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฎตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

3,800 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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.

       ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 306 )

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
6 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน 1 ชุด เปนไปตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฎตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

3,800 อบจ.
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

23,300
3

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

       ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
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 

 
 
 
 
 
 

 


