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คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2 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   
               บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                  3 - 4  
       กองสงเสริมคุณภาพชีวิต           5 - 8 
       กองแผนและงบประมาณ           9 - 10 
       กองสาธารณสุข            11 - 12 
       สำนักการชาง            13 - 37 

                ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันเงิน (แกไข)        38 
        ครุภัณฑคอมพิวเตอร            39 - 43 

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงิน (แกไข)  44   
               บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                 45  

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           46 - 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

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

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 6.25% 200,000 2.36% กองสงเสริมฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 12 75.00% 7,169,000 84.65% สํานักการชาง

รวม 13 81.25% 7,369,000 87.01%

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 1 6.25% 300,000 3.54% สถานสงเคราะห

คนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง

รวม 1 6.25% 300,000 3.54%

5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 1 6.25% 699,200 8.26% กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 6.25% 699,200 8.26%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 2

3



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 1 6.25% 100,800 1.19% กองแผนและ

งบประมาณ

รวม 1 6.25% 100,800 1.19%

รวมทั้งสิ้น 16 100.00% 8,469,000 100.00%

4



 
 

กองสงเสริมคุณภาพชีวติ 
 
 

๕ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 สงเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง

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

200,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 665
ขอ 5

(ทบทวน 
1/2.5/1)

1 สงเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

200,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 665
ขอ 5

(ทบทวน 
1/2.5/1)

200,000

1รวมโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค.

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 2

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 43 )

 ๖



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณวัดมวง 

 
๗ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง (โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง)

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)

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง (โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณวัดมวง)

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)

300,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เม.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 56 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ก.พ. มี.ค.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

มิ.ย. ก.ค.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย.

๘



 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 
 

 
๙ 



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 

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

การ หลัก
4 คาใชจายในการจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน ฉบับประจําป และ
ฉบับแกไข/เปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ และผูเกี่ยวของ  
2.จัดทํารางแผนการดําเนินงาน
3.จัดทําแผนการดําเนินงาน

150,000  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

หนา 399
ขอ 6

(ทบทวน
8/1.1/77)

4 คาใชจายในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ฉบับประจําป และ
ฉบับแกไข/เปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ และผูเกี่ยวของ  
2.จัดทํารางแผนการดําเนินงาน
3.จัดทําแผนการดําเนินงาน

100,800  อบจ.นม. กองแผน
และ

งบประมาณ

หนา 399
ขอ 6

(ทบทวน
8/1.1/77)

(โอน 2
49,200)

100,800
1รวมโครงการ

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 2

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 39 )

 ๑๐



 
 

กองสาธารณสุข 
 
 

๑๑ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ ๕ : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 สงเสริมสนับสนุนการ

ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด(หลักสูตรคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู
เสพยาเสพติด)

จัดอบรมคายปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมผูติดยา
เสพติด รวมดําเนินการกับศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๙วัน ๘ คืน
 กลุมเปาหมาย จํานวน 2 รุนๆละ 130 คน 
รวมทั้งสิ้น 260 คน

750,000 จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(หนา 664 
ขอ 3

(ทบทวน
5/2.5/7)

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 สงเสริมสนับสนุนการ

ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด(หลักสูตรคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู
เสพยาเสพติด)

จัดอบรมคายปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมผูติดยา
เสพติด รวมดําเนินการกับศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๙วัน ๘ คืน
 กลุมเปาหมาย จํานวน 2 รุนๆละ 130 คน 
รวมทั้งสิ้น 260 คน

699,200 จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

(หนา 664 
ขอ 3

(ทบทวน5/
2.5/7)
(โอน 2)

699,200

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 35 )

มิ.ย. ก.ค.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

เม.ย. พ.ค.

ก.พ. มี.ค.

รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

 ๑๒



 
 

สำนักการชาง 
 
 

๑๓ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
249 ขุดลอกลําหวยโปงยายชี

ตอนบน บานเทพ
ประทานพร หมูที่ 19 
ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บานชุมชนพัฒนา หมูที่ 6
 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความยาวรวมไมนอยกวา 800 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 15,000 
ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคันดินดานขางทั้งสอง
ฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานเทพประทาน
พร หมูที่ 19 
ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บานชุมชน
พัฒนา หมูที่ 6 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 920
ขอ 01

(ทบทวน เลมที่ 1
6/3.1/6)

ม.ค. ก.พ
.

มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย

.
ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค

.
มิ.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 139 )

14



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
249 ขุดลอกลําหวยโปงยายชี

ตอนบน บานเทพ
ประทานพร หมูที่ 19 
ตําบลหนองแวง เชื่อม 
บานชุมชนพัฒนา หมูที่ 6
 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกความยาวรวมไมนอยกวา 800 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 15,000 
ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงคันดินดานขางทั้งสอง
ฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานเทพประทาน
พร หมูที่ 19 
ตําบลหนองแวง 
เชื่อม บานชุมชน
พัฒนา หมูที่ 6 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 920
ขอ 01

(ทบทวน เลมที่ 1
1/3.3/6)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

3.2 แผนงาน การเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย

.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

.
มี.ค. เม.ย. พ.ค

.
ก.ค.มิ.ย. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร และแผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

250 ขุดลอกลําหวยลําละเลิง 
บานโนนลาว หมูที่ 6 
ตําบลลําคอหงษ เชื่อมตอ
 บานโนนขุนกัน บาน
ปราสาท หมูที่ 7 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกปากบนกวาง 25 เมตร ยาว 900 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        442,000 บานโนนลาว หมูที่ 
6 ตําบลลําคอหงษ 
เชื่อมตอ บานโนน
ขุนกัน บานปราสาท
 หมูที่ 7 ตําบล
เมืองปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 921
ขอ 02

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/14)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 139 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. ก.ค. ส.ค.พ.ย

.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

.
มี.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค

.
มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
250 ขุดลอกลําหวยลําละเลิง 

บานโนนลาว หมูที่ 6 
ตําบลลําคอหงษ เชื่อมตอ
 บานโนนขุนกัน บาน
ปราสาท หมูที่ 7 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกปากบนกวาง 25 เมตร ยาว 900 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        442,000 บานโนนลาว หมูที่ 
6 ตําบลลําคอหงษ 
เชื่อมตอ บานโนน
ขุนกัน บานปราสาท
 หมูที่ 7 ตําบล
เมืองปราสาท 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 921
ขอ 02

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/14)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร และแผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

251 ขุดลอกลําชะเนียง บาน
สะพาน หมูที่ 2 ตําบล
ลําคอหงษ เชื่อมตอ  บาน
หนองนา หมูที่ 9 ตําบล
พลสงคราม อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกปากบนกวาง 16 เมตร ยาว 425 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        409,000 บานสะพาน หมูที่ 2
 ตําบลลําคอหงษ 
เชื่อมตอ  บาน
หนองนา หมูที่ 9 
ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 921
ขอ 03

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/15)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 139 )

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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
251 ขุดลอกลําชะเนียง บาน

สะพาน หมูที่ 2 ตําบล
ลําคอหงษ เชื่อมตอ  บาน
หนองนา หมูที่ 9 ตําบล
พลสงคราม อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกปากบนกวาง 16 เมตร ยาว 425 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        409,000 บานสะพาน หมูที่ 2
 ตําบลลําคอหงษ 
เชื่อมตอ  บาน
หนองนา หมูที่ 9 
ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 921
ขอ 03

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/15)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร และแผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

252 ขุดลอกคลองใหม บาน
หนองนมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย
 เชื่อม บานหนองพยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 1,320 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,850 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนอง
พยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 922
ขอ 04

(ทบทวน เลมที่ 1
6/3.1/25)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 140 )

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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
252 ขุดคลองใหม บานหนอง

นมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ
 อําเภอปกธงชัย เชื่อม 
บานหนองพยอม อําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 1,320 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,850 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนอง
พยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 922
ขอ 04

(ทบทวน เลมที่ 1
1/3.3/25)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน และชื่อโครงการ ใหตรงบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

253 ขุดลอกคลองสงน้ํา บาน
หนองนมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย
 เชื่อม บานหนองพะยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 860 
เมตรหรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,835 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนอง
พะยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 923
ขอ 05

(ทบทวน เลมที่ 1
6/3.1/26)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 140)

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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
253 ขุดลอกคลองสงน้ํา บาน

หนองนมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย
 เชื่อม บานหนองพะยอม 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 860 
เมตรหรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,835 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองนมนาง 
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย 
เชื่อม บานหนอง
พะยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 923
ขอ 05

(ทบทวน เลมที่ 1
1/3.3/26)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร และแผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

254 ขุดลอกคลองลําซอ ตลอด
ทั้งสาย จากตําบลตะคุ 
เชื่อม ตําบลเมืองปก  
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

 ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 740 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,985 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        500,000 จากตําบลตะคุ 
เชื่อม ตําบลเมืองปก
  อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 924
ขอ 06

(ทบทวน เลมที่ 1
6/3.1/27)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 140)

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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
254 ขุดลอกคลองลําซอ ตลอด

ทั้งสาย จากตําบลตะคุ 
เชื่อม ตําบลเมืองปก  
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

 ขุดลอกคลองความยาวรวมไมนอยกวา 740 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไมนอยกวา 
14,985 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงคันดิน
ดานขางทั้งสองฝง ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

        500,000 จากตําบลตะคุ 
เชื่อม ตําบลเมืองปก
  อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 924
ขอ 06

(ทบทวน เลมที่ 1
1/3.3/27)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร และแผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

255 ขุดลอกคลอง บานยุบอีปูน
 หมูที่ 4 ตําบลวังหมี - 
บานวังขอน หมูที่ 14 
ตําบลระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลอง คลองกวาง 15 เมตร ยาว 423 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานยุบอีปูน หมูที่ 
4 ตําบลวังหมี - 
บานวังขอน หมูที่ 
14 ตําบลระเริง 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 924
ขอ 07

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
6/3.1/10)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 140 )

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.

26



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
255 ขุดลอกคลอง บานยุบอีปูน

 หมูที่ 4 ตําบลวังน้ําเขียว
เชื่อมบานวังขอน หมูที่ 
14 ตําบลระเริง อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกคลอง คลองกวาง 15 เมตร ยาว 423 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

        500,000 บานยุบอีปูน หมูที่ 
4 ตําบลวังน้ําเขียว
 เชื่อมบานวังขอน
 หมูที่ 14 ตําบล
ระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 924
ขอ 07

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
1/3.3/10)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน แกไขชื่อโครงการ และสถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

256 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
พรอมกอสรางทํานบดิน
กั้นน้ํา บานบุตะโกเมือง
ใหม หมูที่ 19 ตําบลวังหมี
 ถึงบานโคกสันติสุข หมูที่
 9 ตําบลวังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร  ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 7,854 ลบ.
ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร 
สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 30 ม. ลึก 1 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานบุตะโกเมือง
ใหม หมูที่ 19 
ตําบลวังหมี ถึงบาน
โคกสันติสุข หมูที่ 9
 ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 925
ขอ 08

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/20)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 141 )

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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
256 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 

พรอมกอสรางทํานบดิน
กั้นน้ํา บานบุตะโกเมือง
ใหม หมูที่ 19 ตําบลวัง
น้ําเขียว ถึงบานโคกสันติ
สุข หมูที่ 9 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร  ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 7,854 ลบ.
ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร 
สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 30 ม. ลึก 1 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานบุตะโกเมือง
ใหม หมูที่ 19 
ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึงบานโคกสันติสุข 
หมูที่ 9 ตําบลวังหมี
 อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 925
ขอ 08

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/20)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน  และสถานที่ดําเนินการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

257 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 
พรอมกอสรางทํานบดิน
กั้นน้ํา บานไทรทอง หมูที่
 7 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง
บานโคกสันติสุข หมูที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 30 ม.ลึก 1.0 ม. หนา 0.10 ม. สัน
ทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานไทรทอง หมูที่ 
7 ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึงบานโคกสันติสุข 
หมูที่ 9 ตําบลวังหมี
 อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 926
ขอ 09

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/21)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 141 )

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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
257 ขุดลอกคลองธรรมชาติ 

พรอมกอสรางทํานบดิน
กั้นน้ํา บานไทรทอง หมูที่
 7 ตําบลวังน้ําเขียว ถึง
บานโคกสันติสุข หมูที่ 9 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.กวาง 6.00 
เมตร ยาว 30 ม.ลึก 1.0 ม. หนา 0.10 ม. สัน
ทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร 
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานไทรทอง หมูที่ 
7 ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึงบานโคกสันติสุข 
หมูที่ 9 ตําบลวังหมี
 อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 926
ขอ 09

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/21)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร และแผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

258 ขุดลอกลําละหลอด (วัด
นาแซง) บานโนนโพธ์ิ หมู
ที่ 13 ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 14 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 770 เมตร ความลาด
เอียง 1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        498,000 บานโนนโพธ์ิ หมูที่ 
13 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมตําบล
หนองระเวียง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 927
ขอ 10

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6

6/3.1/28)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 141 )

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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
258 ขุดลอกลําละหลอด (วัง

นาแซง) บานโนนโพธ์ิ 
หมูที่ 13 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 14 เมตร ลึกรวม
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 770 เมตร ความลาด
เอียง 1:1.5 พรอมเกลี่ยตกแตง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        498,000 บานโนนโพธ์ิ หมูที่ 
13 ตําบลธารละ
หลอด เชื่อมตําบล
หนองระเวียง 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 927
ขอ 10

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6

1/3.3/28)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร แผนงาน และชื่อโครงการ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

259 ขุดลอกคลองธรรมชาติ
พรอมกอสรางทํานบดิน
กั้นน้ํา บานคลองทราย 
หมูที่ 8 ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึง บานยุบพัฒนา หมูที่ 
11 ตําบลวังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 7854 
ลบ.ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 
เมตร สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานคลองทราย 
หมูที่ 8 ตําบลวังน้ํา
เขียว - บานยุบ
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 928
ขอ 11

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/19)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 142 )

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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
259 ขุดลอกคลองธรรมชาติ

พรอมกอสรางทํานบดิน
กั้นน้ํา บานคลองทราย 
หมูที่ 8 ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึง บานยุบพัฒนา หมูที่ 
11 ตําบลวังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 
177 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 
1/1.5 หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 7854 
ลบ.ม. พรอมสันทํานบกวาง 8 เมตร ยาว 30 
เมตร สูง 5 เมตร และกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานคลองทราย 
หมูที่ 8 ตําบลวังน้ํา
เขียว - บานยุบ
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 928
ขอ 11

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/19)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร และแผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

260 หนึ่งตําบลหนึ่งชลประทาน
 บานทับสวายพัฒนา หมูที่
 2 บานสระทอง หมูที่ 7 
ตําบลทับสวาย บานตะไก
 หมูที่ 8 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลองขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 1,007 
เมตร ลึก 4.00 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,820,000 บานทับสวายพัฒนา
 หมูที่ 2 บานสระ
ทอง หมูที่ 7 ตําบล
ทับสวาย บานตะไก
 หมูที่ 8 ตําบล
เมืองพลับพลา 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 929
ขอ 12

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6/3.1/29)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 หนา 142 )

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 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

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

การ หลัก
260 หนึ่งตําบลหนึ่งชลประทาน

 บานทับสวายพัฒนา หมูที่
 2 บานสระทอง หมูที่ 7 
ตําบลทับสวาย บานตะไก
 หมูที่ 8 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลองขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 1,007 
เมตร ลึก 4.00 เมตร ตามแบบและรายละเอียด
ที่ 
อบจ.นม.กําหนด

     1,820,000 บานทับสวายพัฒนา
 หมูที่ 2 บานสระ
ทอง หมูที่ 7 ตําบล
ทับสวาย บานตะไก
 หมูที่ 8 ตําบล
เมืองพลับพลา 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 929
ขอ 12

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
1/3.3/29)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 5)

       7,169,000

12
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ส.ค. ก.ย.

3.2 แผนงาน การเกษตร
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยุทธศาสตร และแผนงาน ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

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.
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ครุภัณฑ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
กันเงิน (แกไข) 

๓๘ 



 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

๓๙ 



ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

16,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 302 )

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.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
1 เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

16,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค.
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
2 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM)

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) จํานวน 1 ชุด
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

3,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนา 303 )

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
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ผด.02/1

13.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก
2 ชุดโปรแกรม

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

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด
เปนไปตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ที่ปรากฎตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ลาสุด

3,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักปลัด โอน ครั้งที่ 20
(กันเงินป 63

ดําเนินการป 64)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 15)

19,800
2

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อครุภัณฑ , รายละเอียดของกิจรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 และแกไขหวงระยะเวลา ใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กันเงิน (แกไข) 
๔๔ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 2 100.00% 2,124,000       100.00% สํานักศึกษาฯ

รวม 2 100.00% 2,124,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 2,124,000 100.00% 2,124,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันเงิน)
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 2

 ๔๕



 
 

สำนักการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

๔๖ 



ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
101 ซอมสรางถนนลาดยาง      

แอสฟลทติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียนประทาย

กิจกรรม
ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 7 เมตร
 ยาว 438.50 เมตร ยาว 410 
เมตร ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
225 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 6,600.50 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม. 
กําหนด)

1,630,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 461
ขอ 021
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/
2.1/167)

(กันเงินป 62
ดาเนินการป 63)

พ.ศ.2563

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562
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 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 387  , แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 295 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 8 หนา 216 )
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
101 ซอมสรางถนนลาดยาง      

แอสฟลทติกคอนกรีตภายใน
โรงเรียนประทาย

กิจกรรม
ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดกวาง 7.00 
เมตร ยาว 438.50 เมตร 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
401.00 เมตร ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 225.00 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 6,600.50 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

1,630,000 รร.ประทาย
อ.ประทาย

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 461
ขอ 021
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/
2.1/167)

(กันเงินป 62
ดาเนินการป 64)

(แกไข
เปลี่ยนแปลง 

สภาอนุมัติ 18 
ก.พ.64)

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

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
104 ขยายถนนและสรางทางเดิน

คอนกรีตโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม
ขยายถนนและสรางทางเดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม.
 (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

494,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 462
ขอ 024
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/
2.1/183)
(กันเงินป62

ดําเนินงานป 63)

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 388 ,แผนการดําเนินงาน ป 2563  แกไข ครั้งที่ 1 หนา 307 , ป 2563 แกไข ครั้งที่ 8 หนา 225)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

2.1 แผนงานการศึกษา

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1.  ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
104 ขยายถนนและสรางทางเดิน

คอนกรีตโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม

กิจกรรม
ขยายถนนและสรางทางเดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
 1.5 เมตร ยาว 275 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
412.5 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

494,000 รร.ปราสาท
วิทยาคม

อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 462
ขอ 024
(ครั้งที่ 2
ผ.01/2/
2.1/183)
(กันเงินป62

ดําเนินงานป 64)
(แกไข

เปลี่ยนแปลง 
สภาอนุมัติ 18 

ก.พ.64)

2,124,000
2

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม  เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.

2.1 แผนงานการศึกษา
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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 

 
 
 
 
 
 

 


