
 
                                          

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565  

แกไข คร้ังที่ 2                                                                                           
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

มกราคม 2565 
 

 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 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    

      บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข 2  
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



 

บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ   

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 (แกไข) 
 

๒ 
 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 100.00% 700,000 100.00% กองสาธารณสุข

รวม 1 100.00% 700,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 700,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
                                          แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 2
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กองสาธารณสุข 
 

 
๔ 

 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
1 โครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด  TO BE
 NUMBER ONE

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมคายอาสาสมัครแกน
นําเยาวชนศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE กลุมเปาหมายประกอบดวย ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ วิทยากรและ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น 150 คน
 หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมคายพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกและแกนนําชมรม TO BE NUMBER
 ONE กลุมเปาหมายประกอบดวย  ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ วิทยากรและ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น 120 คน
 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเยาวชน อบจ.นม. รุน
ใหมหางไกลบุหรี่ จัดอบรมกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวย นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ 
วิทยากร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน
ทั้งสิ้น 200 คน หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หนา 433 ขอ 9
(เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 10
5./2.5/9)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา  37-38  )

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หมาย
เหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  TO BE
 NUMBER ONE (ตอ)

กิจกรรมที่ 4 สงตัวแทนชมรม TO BE 
NUMBER ONEโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เขารวม
แขงขัน ดังนี้      
1. สงตัวแทนชมรมเขารวมประกวดผลการ
ดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE   
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศกลุมเปาหมายประกอบดวย ครู
 บุคลากรทางการศึกษานักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ วิทยากร และ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของจํานวนทั้งสิ้น ระดับละ 
50 คน
2. สงตัวแทนชมรมเขารวมการแขงขัน TO 
BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 
ในระดับจังหวัด  ระดับภาค และ
ระดับประเทศกลุมเปาหมายประกอบดวย ครู
 บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ วิทยากรและ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น ระดับละ
 50 คน

ก.ค.
หมาย
เหตุ

ส.ค. ก.ย.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
1 โครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด  TO BE
 NUMBER ONE

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมคายอาสาสมัครแกน
นําเยาวชนศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE กลุมเปาหมายประกอบดวย ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ วิทยากรและ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น 150 คน
 หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมคายพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกและแกนนําชมรม TO BE NUMBER
 ONE กลุมเปาหมายประกอบดวย  ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ วิทยากรและ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น 120 คน
 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเยาวชน อบจ.นม. รุน
ใหมหางไกลบุหรี่ จัดอบรมกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวย นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ 
วิทยากร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน
ทั้งสิ้น 200 คน หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

700,000 จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หนา 433 ขอ 9
(เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 10
5./2.5/9)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

หมาย
เหตุ

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

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  TO BE
 NUMBER ONE (ตอ)

กิจกรรมที่ 4 สงตัวแทนชมรม TO BE 
NUMBER ONEโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เขารวม
แขงขัน ดังนี้      
1. สงตัวแทนชมรมเขารวมประกวดผลการ
ดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE   
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศกลุมเปาหมายประกอบดวย ครู
 บุคลากรทางการศึกษานักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ วิทยากร และ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของจํานวนทั้งสิ้น ระดับละ 
50 คน
2. สงตัวแทนชมรมเขารวมการแขงขัน TO 
BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 
ในระดับจังหวัด  ระดับภาค และ
ระดับประเทศกลุมเปาหมายประกอบดวย ครู
 บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ วิทยากรและ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น ระดับละ
 50 คน

      700,000

1
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

หมาย
เหตุ

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

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ครุภัณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(แกไข) 

 
๙ 

 



 
 

ครุภัณฑสำนกังาน 

 

๑๐ 
 



ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
3 เครื่องถายเอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 
แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 180,000 บาท ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

180,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 482

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

การ หลัก
3 เครื่องถายเอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 40 
แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 180,000 บาท ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับ
ลาสุด

180,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 482

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค.ต.ค.

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา  335 )

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
4 เครื่องถายเอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี) 
ความเร็ว 30 แผนตอนาที

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 
แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 250,000 บาท ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

250,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 483

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

การ หลัก
4 เครื่องถายเอกสาร ระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี) 
ความเร็ว 30 แผนตอนาที

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา-ส)ี ความเร็ว 
30 แผนตอนาที จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 250,000 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑฉบับลาสุด

250,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 483

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

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

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 335  )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

มี.ค.
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ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
5 เครื่องปรับอากาศ แบบ

แขวน inverter ขนาด 
48,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน INVERTER ขนาด 
48,000 BTU จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 65,900 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

197,700  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 483

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

การ หลัก
5 เครื่องปรับอากาศ แบบ

แขวน inverter ขนาด 
48,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน inverter ขนาด 48,000
 บีทีย ูจํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
65,900 บาท ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

197,700  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 483

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา  335 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
6 เครื่องปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง inverter ขนาด 
12,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบ INVERTER ขนาด 
12,000 BTU จํานวน 1 
เครื่อง ๆละ 19,500 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

19,500  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 483

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

การ หลัก
6 เครื่องปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง inverter ขนาด 
12,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบ inverter ขนาด 
12,000 บีทีย ูจํานวน 1 
เครื่อง ๆละ 19,500 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับลาสุด

19,500  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 483

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 336 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14



ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
7 เครื่องปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง inverter ขนาด 
18,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบ INVERTER ขนาด 
18,000 BTU จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 29,600 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

88,800  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 484

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

การ หลัก
7 เครื่องปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง inverter ขนาด 
18,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบ inverter ขนาด 
18,000 บีทีย ูจํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 29,600 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑฉบับลาสุด

88,800  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 484

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 336 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
8 เครื่องปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง inverter ขนาด 
24,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบ INVERTER ขนาด 
24,000 BTU จํานวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 39,800 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

159,200  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 484

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

การ หลัก
8 เครื่องปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง inverter ขนาด 
24,000 บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบ inverter ขนาด 
24,000 บีทีย ูจํานวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 39,800 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑฉบับลาสุด

159,200  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 484

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 336  )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16



ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
9 เครื่องปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง ขนาด 12,000 
บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 BTU 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000
 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

17,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 484

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

การ หลัก
9 เครื่องปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง ขนาด 12,000 
บีทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทีย ู
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000
 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑฉบับลาสุด

17,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 484

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 337 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
10 เครื่องปรับอากาศ แบบตู

ตั้งพื้นขนาด 56,000 บี
ทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู
ตั้งพื้น ขนาด 56,000 BTU 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 57,800
 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

115,600  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 485

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

การ หลัก
10 เครื่องปรับอากาศ แบบตู

ตั้งพื้นขนาด 56,000 บี
ทียู

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู
ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทีย ู
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 57,800
 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑฉบับลาสุด

115,600  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 485

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา  337 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
11 เครื่องเปาลม 600 วัตต จัดซื้อเครื่องเครื่องเปาลม ขนาด

 600 W. จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 3,500 บาท เปนครุภัณฑที่
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด

7,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 485

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

การ หลัก
11 เครื่องเปาลม 600 วัตต จัดซื้อเครื่องเครื่องเปาลม ขนาด

 600 วัตต จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 3,500 บาท เปนครุภัณฑที่
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด

7,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 485

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา  337 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
12 โตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต จัดซื้อโตะเหล็กปฏิบัติการ 4 ฟุต

 จํานวน 17 ตัว ๆ ละ 5,000 
บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
หาซื้อไดตามราคาในทองตลาด

45,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 485

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

การ หลัก
12 โตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต จัดซื้อโตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต 

จํานวน 17 ตัว ๆ ละ 5,000 
บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
หาซื้อไดตามราคาในทองตลาด

45,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 485

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 338 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
13 โตะปฏิบัติงาน 5 ฟุต จัดซื้อโตะเหล็กปฏิบัติการ 5 ฟุต

 จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 9,000 
บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
หาซื้อไดตามราคาในทองตลาด

9,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 486

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

การ หลัก
13 โตะปฏิบัติงาน 5 ฟุต จัดซื้อโตะปฏิบัติงาน 5 ฟุต 

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 9,000 
บาท เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
หาซื้อไดตามราคาในทองตลาด

9,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 486

1,088,800
11

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 338 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมโครงการ
รวมงบประมาณ
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ผด.02/1

3. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
 

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

การ หลัก
1 รถยกสูงระบบไฟฟา 

ขนาด 1.5 ตัน
จัดซื้อเครื่องรถยกสูงระบบไฟฟา
 ขนาด 1.5 ตัน จํานวน 1 คัน ๆ
 ละ 225,000 บาท เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือ
ไดตามราคาในทองตลาด

225,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 486

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

การ หลัก
1 รถยกสูงระบบไฟฟา 

ขนาด 1.5 ตัน
จัดซื้อรถยกสูงระบบไฟฟา ขนาด
 1.5 ตัน จํานวน 1 คัน ๆ ละ 
225,000 บาท เปนครุภัณฑที่
ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด

225,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 486

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา  341 )

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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ผด.02/1

3. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
 

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

การ หลัก
2 รถยกสูงระบบมือโยก 

ขนาด 1 ตัน
จัดซื้อเครื่องรถยกสูงแบบมือโยก
 ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน ๆ 
ละ 58,000 บาท เปนครุภัณฑ
ที่ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือได
ตามราคาในทองตลาด

58,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 486

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

การ หลัก
2 รถยกสูงระบบมือโยก 

ขนาด 1 ตัน
จัดซื้อรถยกสูงแบบมือโยก ขนาด
 1 ตัน จํานวน 1 คัน ๆ ละ 
58,000 บาท เปนครุภัณฑที่ไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองตลาด

58,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 486

283,000
2

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา  341 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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ผด.02/1

7. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 

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

การ หลัก
1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED 

TV) ขนาด 55 นิ้ว
จัดซื้อโทรทัศน LED SMART 
TV ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 6 
เครื่อง ๆ ละ 19,900 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

119,400  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 487

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

การ หลัก
1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED 

TV) ขนาด 55 นิ้ว
จัดซื้อโทรทัศน LED TV 
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 6 
เครื่อง ๆ ละ 19,900 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑฉบับลาสุด

119,400  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 487

119,400
1

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา  348 )

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

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

การ หลัก
3 เลื่อยวงเดือนไฟฟาแบบมือ

ถือ ขนาด 9 นิ้ว
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบ
มือถือ ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 1 
ตัว ๆ ละ 6,900 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

6,900  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 488

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

การ หลัก
3 เลื่อยวงเดือนไฟฟาแบบมือ

ถือ ขนาด 9 นิ้ว
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบ
มือถือ ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 1 
ตัว ๆ ละ 6,900 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับลาสุด

6,900  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 488

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา    )

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

28



ผด.02/1

10. ประเภทครุภัณฑโรงงาน
 

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

การ หลัก
5 สวานไรสาย ขนาด 18 V จัดซื้อสวานไรสาย 18 V. จํานวน

 3 ตัว ๆ ละ 8,980 บาท เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือ
ไดตามราคาในทองตลาด

26,940  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 489

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

การ หลัก
5 สวานไรสาย ขนาด 18 V จัดซื้อสวานไรสาย 18 V จํานวน

 3 ตัว ๆ ละ 8,980 บาท เปน
ครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือ
ไดตามราคาในทองตลาด

26,940  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 489

33,840
2

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 358 )

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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

29



 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

หรืออิเล็กทรอนิกส 
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ผด.02/1

14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
 

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

การ หลัก
1 เครื่องสแกนเนอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 4 

เครื่องๆ ละ 29,000 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

116,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 489

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

การ หลัก
1 เครื่องสแกนเนอร จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 4 

เครื่องๆ ละ 29,000 บาท ตาม
คุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมฉบับลาสุด

116,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 489

116,000
1

ขอความใหม เหตุผล แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 1 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 385 )

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต       เกตุสระนอย  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
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 

 
 
 
 
 
 

 


