
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564  

แกไข คร้ังที่ 1                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

กุมภาพันธ  2564 
 
 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 1 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  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                1    

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 กันเงิน(แกไข)   2   

               บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                 3  
กองสงเสรมิคุณภาพชีวิต                             4 - 13 
สำนักการชาง           14 - 24 

               ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันเงิน (แกไข)       25 
ครุภัณฑสำนักงาน                    26 - 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 8.33% 2,700,000 26.49% กองสงเสริมฯ

รวม 1 8.33% 2,700,000 26.49%
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 5 41.67% 780,000 7.65% กองสงเสริมฯ ,

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมกรณ

โพธ์ิกลาง ,
สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 8.33% 300,000 2.94% กองสงเสริมฯ

รวม 6 50.00% 1,080,000 10.60%

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 5 41.67% 6,412,280 62.91% สํานักการชาง

 รวม 5 41.67% 6,412,280 62.91%

รวมทั้งสิ้น 12 100.00% 10,192,280 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 1
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กองสงเสริมคุณภาพชีวติ 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาการเกษตร

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

การ หลัก
2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม กิจกรรม

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

2,700,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 666
ขอ 7 

(ทบทวน
3/2.5/2)

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

การ หลัก
2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม กิจกรรม

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

2,700,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 666
ขอ 7 

(ทบทวน
3/2.5/2)

2,700,000
1

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 44 )
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก
7 เสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งของกลุมองคกรและ
เครือขายผูสูงอายุ

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

500,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 639
ขอ 22 
(ทบทวน

4/2.3/13)

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

การ หลัก
7 เสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งของกลุมองคกรและ
เครือขายผูสูงอายุ

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

500,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 639
ขอ 22 
(ทบทวน

4/2.3/13)

500,000
1

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 46 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ค. ส.ค.พ.ค. มิ.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
พ.ค. มิ.ย.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

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

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

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ย.

พ.ศ.2564
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก
3 จัดงานถนนเดิ่น ศิลป กิน เที่ยว กิจกรรม

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

300,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 668
ขอ 11 

(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 1 

4/2.5/15)

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

การ หลัก
3 จัดงานถนนเดิ่น ศิลป กิน เที่ยว กิจกรรม

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

300,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 668
ขอ 11 

(เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 1 

4/2.5/15)

300,000
1

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 48 )
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค.
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สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณโพธิ์กลาง 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก
4 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

100,000 สถานสงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณโพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

หนา 625
ขอ 5 

(ทบทวน
4/2.3/23)

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

การ หลัก
4 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

100,000 สถานสงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณโพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

หนา 625
ขอ 5 

(ทบทวน
4/2.3/23)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. เม.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 53 )

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

ลําดับ
ที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย. ธ.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค.
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ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก
5 ปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ

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

30,000 สถานสงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณโพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

หนา 626
ขอ 6 

(ทบทวน
4/2.3/24)

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

การ หลัก
5 ปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ

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

30,000 สถานสงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณโพธ์ิ
กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

หนา 626
ขอ 6 

(ทบทวน
4/2.3/24)

130,000

2

ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
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.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 53 )
ลําดับ

ที่
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณวัดมวง 
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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

ธรรมปกรณวัด
มวง

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

ธรรมปกรณวัด
มวง

หนา 633
ขอ 13 
(ทบทวน

4/2.3/31)

 

ก.ค. ส.ค.

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.ธ.ค. ม.ค.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
ลําดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ย.ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม ผด.02

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

การ หลัก
7 ฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 1.ขออนุมัติโครงการ

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

50,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

หนา 635
ขอ 15 
(ทบทวน

4/2.3/30)

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

50,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

หนา 635
ขอ 15 
(ทบทวน

4/2.3/30)

150,000

2
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.พ. เม.ย. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 58 )
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สำนักการชาง 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการฝกอบรมการระงับ

อัคคีภัยเบื้องตนแกบุคลากรครู
และนักเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝกอบรมการระงับอัคคีภัย
เบื้องตนแกบุคลากรครูและนักเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีคาใชจายสรุปพอสังเขป
 เชน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ

743,960 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 669
ขอ 13 
ทบทวน
เลมที่ 2

(10/2.5/2)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 149 )
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการฝกอบรมการระงับ

อัคคีภัยเบื้องตนแกบุคลากรครู
และนักเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝกอบรมการระงับอัคคีภัย
เบื้องตนแกบุคลากรครูและนักเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีคาใชจายสรุปพอสังเขป
 เชน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ

743,960 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 669
ขอ 13 
ทบทวน
เลมที่ 2

(10/2.5/2)

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร  ใหตรงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 โครงการฝกอบรมเรียนรู

อัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟ
ในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
58 แหง

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเรียนรู
อัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟในภาวะ
ฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 58 แหง โดยมีคาใชจายสรุป
พอสังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร วัสดุและอุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการ

688,960 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 673
ขอ 17 

(10/2.5/6)

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 151 )

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 โครงการฝกอบรมเรียนรู

อัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟ
ในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
58 แหง

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเรียนรู
อัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟในภาวะ
ฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 58 แหง โดยมีคาใชจายสรุป
พอสังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร วัสดุและอุปกรณ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการ

688,960 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 673
ขอ 17 

(10/2.5/6)

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร  ใหตรงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564

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.

18     



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสําหรับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสําหรับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีคาใชจายสรุป
พอสังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ 
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ

179,360 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 674
ขอ 18 

(10/2.5/8)

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา  152 )

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
6 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสําหรับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสําหรับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีคาใชจายสรุป
พอสังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ 
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ

179,360 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 674
ขอ 18 

(10/2.5/8)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร  ใหตรงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 โครงการรณรงค สนับสนุน

และสงเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน

คาใชจายตามโครงการรณรงค 
สนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน มี
คาใชจายสรุปพอสังเขป เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
 คาวัสดุ อุปกรณ คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

2,400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 676
ขอ 20
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/4)

ธ.ค. ม.ค.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 153)

ส.ค.ก.ค.ก.พ. มี.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
8 โครงการรณรรงค สนับสนุน

และสงเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน

คาใชจายตามโครงการรณรรงค 
สนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางทองถนน มี
คาใชจายสรุปพอสังเขป เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
 คาวัสดุ อุปกรณ คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

2,400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 676
ขอ 20
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/4)

มิ.ย. ก.ค.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร ใหตรงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ

การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกอาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพิ่ม
ทักษะการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกอาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ มีคาใชจายสรุปพอ
สังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ 
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ

2,400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 677
ขอ 21
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/3)

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 153 )

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ

การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกอาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพิ่ม
ทักษะการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแกอาสาสมัครและ
ผูประสบภัยพิบัติ มีคาใชจายสรุปพอ
สังเขป เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ 
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ

2,400,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 677
ขอ 21
ทบทวน
เลมที่ 2 

(10/2.5/3)

   6,412,280

5
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร  ใหตรงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กันเงิน (แกไข) 

๒5 



 
 

ครุภัณฑสำนกังาน 
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
15 เกาอ้ีปรับระดับ มีที่วาง

แขน
จัดซื้อเกาอ้ีปรับระดับ มีที่วางแขน 
จํานวน 1 ตัว  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือ
ไดตามราคาในทองตลาด

2,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
15 เกาอ้ีปรับระดับ มีที่วาง

แขน
จัดซื้อเกาอ้ีปรับระดับ มีที่วางแขน 
จํานวน 1 ตัว  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือ
ไดตามราคาในทองตลาด

2,500 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

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.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 292 )

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ส.ค. ก.ย.
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
16 โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต  

จํานวน 1 ตัว  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือ
ไดตามราคาในทองตลาด

4,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
16 โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต  

จํานวน 1 ตัว  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือ
ไดตามราคาในทองตลาด

4,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

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.

ก.พ. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 292 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ม.ค.
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
18 แผงกั้นหอง (Partition)

 แบบครึ่งผาทึบ/
กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ

จัดซื้อแผงกั้นหอง (Partition) แบบ
ครึ่งผาทึบ/กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 
5,500.- บาท

55,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
18 แผงกั้นหอง (Partition)

 แบบครึ่งผาทึบ/
กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ

จัดซื้อแผงกั้นหอง (Partition) แบบ
ครึ่งผาทึบ/กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 
5,500.- บาท

55,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 292 )

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

29



ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
19 แผงกั้นหอง (Partition)

 แบบครึ่งผาทึบ/
กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ

จัดซื้อแผงกั้นหอง (Partition) แบบ
ครึ่งผาทึบ/กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 
5,300.- บาท

10,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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

การ หลัก
19 แผงกั้นหอง (Partition)

 แบบครึ่งผาทึบ/
กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ

จัดซื้อแผงกั้นหอง (Partition) แบบ
ครึ่งผาทึบ/กระจกขัดลาย พรอม
อุปกรณ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 
5,300.- บาท

10,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

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.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 293 )

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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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
20 โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือ

ถือ)

จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)  จํานวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 49,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - 12GB/256GB Mystic Bronze 
SM-N986BZNWTHL
 - ระบบปฏิบัติการ One UI 2.5 based 
on Android 10.0 
 - กลองหนา 10 MP
 - กลองหลัง 108 MP + 12 MP 
(Ultrawide) + 12MP (Telephoto)
 - จอแสดงผล 6.9" Dynamic AMOLED
 2X 1440x3088 Pixels
 - หนวยความจํา microSD - สูงสุด 
256GB
 - ซิม รองรับ 2 ซิม Nano-SIM
 - แบตเตอรี่ 4,500mAh (Standard 
Battery) 
ชารจไรสาย ชารจเร็ว
 - ระบบเชื่อมตอ WIFI WIFIHotspot, 
Bluetooth, NFC

98,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

มี.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนา 293 )

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.
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10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
20 โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือ

ถือ)

จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)  จํานวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 49,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - 12GB/256GB Mystic Bronze 
SM-N986BZNWTHL
 - ระบบปฏิบัติการ One UI 2.5 based 
on Android 10.0 
 - กลองหนา 10 MP
 - กลองหลัง 108 MP + 12 MP 
(Ultrawide) + 12MP (Telephoto)
 - จอแสดงผล 6.9" Dynamic AMOLED
 2X 1440x3088 Pixels
 - หนวยความจํา microSD - สูงสุด 
256GB
 - ซิม รองรับ 2 ซิม Nano-SIM
 - แบตเตอรี่ 4,500mAh (Standard 
Battery) 
ชารจไรสาย ชารจเร็ว
 - ระบบเชื่อมตอ WIFI WIFIHotspot, 
Bluetooth, NFC

98,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักการ
คลัง

(โอน ครั้งที่ 22)
(กันเงินป 63 

ดําเนินการป 64)

170,700
5

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ
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ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที ่
นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

    
คณะทำงาน 

 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 


