
                                          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564  

แกไข คร้ังที่ 7                                                                                            
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                          
 
                                          

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

กันยายน  2564 
 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 7 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   

        สำนักชาง    4 - 5   

                  ครุภัณฑ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แกไข)                                           6 
                   ครุภัณฑสำนักงาน  7 - 9 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00% 500,000 100.00% สํานักชาง

รวม 1 100.00% 500,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 500,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 7
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สำนักชาง 
 

 
 

๔ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

158 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองบัวคํา หมูที่ 5 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานโนนพฤกษ 
หมูที่ 2 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจรากวาง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 912 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองบัวคํา หมู
ที่ 5 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานโนนพฤกษ
 หมูที่ 2 ตําบลจัก
ราช อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักการชาง หนา 848
ขอ 144

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/796)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

158 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองบัวคํา หมูที่ 5 ตําบล
หนองระเวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานโนนพฤกษ 
หมูที่ 2 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 152 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 912 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

        500,000 บานหนองบัวคํา หมู
ที่ 5 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
เชื่อมบานโนนพฤกษ
 หมูที่ 2 ตําบลจัก
ราช อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง หนา 848
ขอ 144

(เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 6

6/3.1/796)
แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 11

 500,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 7

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.

ส.ค.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 110 )

ขอความใหม เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 และแกไขหนวยงานรับผิดชอบหลัก หวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริงละแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับ

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.2564 
 (แกไข) 

๖ 



 
 

ครุภัณฑสำนกังาน 
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ผด.02/1

10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
3 เกาอ้ีสํานักงาน หมุนได 

ลอเลื่อน ปรับสูง-ต่ําได
จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 15 ตัวๆ
ละ 2,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
หมุนไดรอบตัว มีที่ทาวแขนหุมเบาะ 
ลอมเลื่อน ปรับระดับสูง-ต่ําไดดวยโช็ค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

42,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

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

การ หลัก
3 เกาอ้ีสํานักงาน หมุนได 

ลอเลื่อน ปรับสูง-ต่ําได
จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 15 ตัวๆ
ละ 2,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
หมุนไดรอบตัว มีที่ทาวแขนหุมเบาะ 
ลอเลื่อน ปรับระดับสูง-ต่ําไดดวยโช็ค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

42,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
แกไข

เปล่ียนแปลง 
ครั้งที่ 11

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. ก.ย.

มิ.ย. ก.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563ฃ4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 47)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ส.ค.

ส.ค.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 7

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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ผด.02/1
10.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

การ หลัก
6 เกาอ้ีสํานักงาน เบาะรอง

นั่งและพนักพิง หลังบุ
ฟองนํ้า หุมหนัง ขาซี ซุบ
โครเมี่ยม

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน สําหรับนั่งประชุม
 จํานวน 14 ตัวๆละ 3,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
เบาะรองน่ังและพนักพิงหลังบุดวย
ฟองนํ้า หุมหนัง  ขาซี โครเมี่ยม เบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลังบุดวยฟองน้ํา 
หุมหนัง  มีลอเลื่อน  ขาเหล็ก ปรับ
ระดับสูง-ต่ําดวยโช็ค
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

44,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)

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

การ หลัก
6 เกาอ้ีสํานักงาน เบาะรอง

นั่งและพนักพิง หลังบุ
ฟองนํ้า หุมหนัง ขาซี ชุบ
โครเมี่ยม

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน สําหรับนั่งประชุม
 จํานวน 14 ตัวๆละ 3,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะพอสังเขปดังนี้
เบาะรองน่ังและพนักพิง หลังบุดวย
ฟองนํ้า หุมหนัง  ขาซี โครเมี่ยม 
เปนครุภัณฑ ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด (ราคาทองตลาด)

44,800 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักงาน
เลขานุการฯ

(โอน คร้ังที่ 9)
แกไข

เปล่ียนแปลง 
ครั้งที่ 11

86,800
2

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรม  ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนา 48)
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ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   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 

 
 
 
 
 
 

 


