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บทนำ 
1. ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน 
 เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม  ซึ่งเปนการ
ประเมินทั้งยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ รวมถึงนโยบายขององคกร ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองคกร วาแผนการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียหรือไม และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นวาเปนไป
ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสำเร็จ
หรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรที่ใชในโครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Process) สิ่งที่จะไดรับหรือ
สนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล คือ จะชวยทำใหผูบริหารทองถิ่นนำไปเปนเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาล หรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไมกระทำ หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไม
เกิดความคุมคาตอประชาชน หรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ประชาชนใน
พื้นที่ องคกรภาคประชาสังคม หรือองคกรทางสังคม องคกรเอกชน หนวยงานราชการที่มีหนาที่กำกับดูแล
หนวยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุด คือ ผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดทำแผนการ
ดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณ ซึ่งองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา  ไดประกาศใชแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2564 แผนการดำเนินงานมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แผนการดำเนินงานจะกำหนด
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก   
  1.งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  2.โครงการ กิจกรรม การพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง โดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
1) เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะชวย

ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2) เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 

3) เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



2 
 

4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) เพื่อสรางความรับผดิชอบของผูบรหิารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัด/ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุก

ระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในชุมชนใน
พื้นที่ หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 

6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวช้ีวัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน  
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในงบประมาณนั้น ๆ  

3. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึง่ตอง

กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่
สำคัญ 2 ประการ  ดังนี้ 
 3.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบ 4 ประการ คือ 
 (1) ผู เขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนาทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนได
เสีย (stakeholders) ในทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ  เปนตน 
 (2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
 (3) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ  ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดย
อยางนอย ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  โดยสามารถติดตามเปนรายหกเดือนได   

รายหกเดือน 
(1) เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 
(2) เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 

4. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได 
ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและ        
การดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพ
ปญหาตาง ๆ  ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง     
ทำใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละคน แตละสำนัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจ  เมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
 
 
 



สํานักปลัดฯ
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1 โครงการผลิตและเผยแพรวารสารองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

200,000  198,000 สํานักปลัดฯ

2 คาประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

500,000  81,060 สํานักปลัดฯ

3 โครงการผลิตและเผยแพร ประชาสัมพันธผลงาน
และกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  ผานสื่อออนไลน

500,000  154,000 สํานักปลัดฯ

1,200,000 433,060รวม

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 :  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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1 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอประทาย

1,200,000  807,700           สํานักปลัดฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนอําเภอหวย
แถลง ตามรอยพออยูอยางพอเพียง

1,697,630  1,199,630        สํานักปลัดฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอบานเหลื่อม

1,700,000  1,200,500        สํานักปลัดฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติของชุมชน อําเภอขาม
สะแกแสง

1,458,000        1,050,000        สํานักปลัดฯ

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ประชาชน อําเภอปากชอง

1,700,000  สํานักปลัดฯ

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอเมืองนครราชสีมา

1,700,000  สํานักปลัดฯ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

7 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตามศาสตรพระราชาสูการ
ปฏิบัติของชุมชน อําเภอเมืองนครราชสีมา

1,145,600  752,000           สํานักปลัดฯ

8 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
ดานการบริหารจัดการชุมชน อําเภอเมือง
นครราชสีมา

1,500,000  สํานักปลัดฯ

12,101,230 5,009,830รวม
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 7 :  ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 1,000,000  440,000           สํานักปลัดฯ

2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว เช่ือมโยงกิจกรรม
ศิลปะนานาชาติ “Thailand Biennale korat 
2020” 

1,500,000  สํานักปลัดฯ

3 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงกิจกรรม
โคราชจีโอพารค

1,000,000  สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขาม
สะแกแสง

1,000,000  สํานักปลัดฯ

5 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว “โคราชเที่ยวไดทุก
เดือน”

500,000  สํานักปลัดฯ

6 โครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food
 KORAT)

2,000,000  สํานักปลัดฯ

7 โครงการเสริมสรางการเรียนรูของเยาวชน 
“โคราชมหานครแหงบรรพชีวินของโลก” (Korat 
Young Ambassador)

500,000  สํานักปลัดฯ

7,500,000 440,000รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการรณรงคสนับสนุนและสงเสริมความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางทองถนน

๒,๐๐๐,๐๐๐  สํานักปลัดฯ

2 โครงการฝกอบรมเรียนรูอัคคีภัยและซอมอพยพ
หนีไฟในภาวะฉุกเฉินโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 58 แหง

861,200  730,150           สํานักปลัดฯ

3 โครงการอบรมเพิ่มทักษะการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกอาสาสมัครและผูประสบภัยพิบัติ

๒,๐๐๐,๐๐๐  914,100           สํานักปลัดฯ

4,861,200 1,644,250รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1 โครงการกอสรางหองน้ํา คสล.ชั้นเดียว สถานี
ขนสงผูโดยสารอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,096,000  สํานักปลัดฯ

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานีขนสง
ผูโดยสาร  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

621,000  สํานักปลัดฯ

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลานคอนกรีตเสริม
เหล็กเปนแอสฟลทติกคอนกรีต สถานีขนสง
ผูโดยสาร  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000  สํานักปลัดฯ

4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางดวย
พลังงานแสงอาทิตย(Solar Cell) สถานีขนสง
ผูโดยสาร  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

3,598,600  สํานักปลัดฯ

6,815,600 0รวม

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 :  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว

 (บาท)
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ (บาท)
หนวย

ดําเนินการ
หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ
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สํานักคลัง
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1 โครงการพัฒนารายไดและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได

          500,000  สํานักคลัง

2 โครงการอบรมสัมมนาผูประกอบการในการมีสวน
รวมพัฒนาทองถิ่น

          500,000  สํานักคลัง

1,000,000 0รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

12



สํานักเลขานุการฯ
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1 โครงการอบรมใหความรูดานประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวม

320,000           สํานักงาน
เลขานุการฯ

2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด

692,500           370,600          สํานักงาน
เลขานุการฯ

1,012,500 370,600รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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กองสาธารณสุข
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

1 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

500,000  กอง
สาธารณสุข

2 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพและภาคี
เครือขายสุขภาพ

1,801,000  กอง
สาธารณสุข

3 โครงการสงเสริมการดําเนินงานปองกัน และแกไข
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และปญหาการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุน

700,000  กอง
สาธารณสุข

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ

600,000  707,400           กอง
สาธารณสุข

5 โครงการเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1,343,140  กอง
สาธารณสุข

6 โครงการฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน 1,350,000  กอง
สาธารณสุข

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง
ไว (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง
ไว (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพเพื่อการ
ดูแลสุขภาพแบบองครวมในชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

769,000  กอง
สาธารณสุข

8 โครงการการดูแลสุขภาพองครวมจังหวัด
นครราชสีมา

770,000  762,125           กอง
สาธารณสุข

9 โครงการสงเสริมคนโคราชสุขภาพดี ทุกชวงวัย 
ดวยหลัก 3อ. อาหารดี อารมณดี และออกกําลัง
กายดี

660,000  กอง
สาธารณสุข

10 โครงการศึกษาดูงานปรับมุมมองเปลี่ยนแนวคิด
พิชิตโรคประชาชน อําเภอบัวลายจังหวัด
นครราชสีมา

500,000  กอง
สาธารณสุข

11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพและประชาชน

1,000,000  กอง
สาธารณสุข

12 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคี
เครือขายดานสุขภาพ และ ประชาชน อําเภอครบุรี

1,794,430  กอง
สาธารณสุข

17



1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง
ไว (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

13 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพภาคีเครือขายดานสุขภาพและประชาชน 
อําเภอเมืองนครราชสีมา

500,000  กอง
สาธารณสุข

14 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ ภาคี
เครือขาย ดานสุขภาพ และประชาชน อําเภอขาม
สะแกแสง

460,000  กอง
สาธารณสุข

15 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุเคมีภัณฑ
และอื่นๆ ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
ตามโครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ

2,500,000      2,027,320        กอง
สาธารณสุข

15,247,570 3,496,845รวม
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

1 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
  TO BE NUMBER ONE

700,000  กอง
สาธารณสุข

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
แกนนํา ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

400,000  กอง
สาธารณสุข

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด (กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 
มิถุนายน)

200,000  กอง
สาธารณสุข

4 โครงการประกวดกองเชียร TO BE NUMBER 
ONE  ตานยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

1,080,000  กอง
สาธารณสุข

5 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการถาย
โอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด

660,000           กอง
สาธารณสุข

3,040,000รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 คาใชจายในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

250,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

2 คาใชจายในการประชุมประชาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา สัดสวนระดับจังหวัด

350,000 12,486       กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

3 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

230,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

4 แอพพลิเคช่ัน “อบจ.โปรงใส” จํานวน 1 ระบบ 
(ตามโครงการสรางแอพพลิเคช่ัน “อบจ.โปรงใส” 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

481,500  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

5 แอพพลิเคช่ัน “เกษตร แบงปน” จํานวน 1 ระบบ 
(ตามโครงการสรางแอพพลิเคช่ัน “เกษตร
แบงปน” ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา)

1,498,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

(บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

(บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

6 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 (ตาม
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
(Sever) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

700,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

7 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  
แบบที่ 3 (ขนาด 42U) (ตามโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล (Sever) องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

130,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

8 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับ
หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 16 
แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย (ตามโครงการพัฒนา และปรับปรุง
ระบบฐานขอมูล (Sever) องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา)

56,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

(บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

9 ชุดโปรแกรม VMWare vCenter Server 
Standard 7 (ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานขอมูล (Sever) องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา)

180,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

10 ชุดโปรแกรม VMWare vSphere 7 Enterprise 
Plus (ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล (Sever) องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา)

422,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

4,297,500 12,486รวม
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กองสวัสดิการสังคม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ

1 โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000  กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

1,700,000  1,034,470      กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

700,000  กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

540,000  กองสวัสดิการ
สังคม

4,440,000 1,034,470รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง
ไว (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาการเกษตร

1 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 3,000,000  กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวพื้นบานและหรือ
สัตวเศรษฐกิจ

200,000 

3,200,000รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 300,000  กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการอบรมการนวดบําบัดฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ ผูสูงอายุและผูที่อยูในภาวะพึ่งพิง

320,000  กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

200,000  กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการพัฒนา
กายอุปกรณเครื่องชวยสําหรับคนพิการ

200,000  กองสวัสดิการ
สังคม

1,020,000รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาสังคม

1 โครงการจัดงานถนนเดิ่น ศิลป กิน เที่ยว 300,000  กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการสรางคน สรางงาน
 สรางโคราช

2,500,000  กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000  489,920         กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการสงเสริม
ผูประกอบการ ใหม (Startups)

450,000  กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการจัดงาน
 "โคราชดีเจน ดอกเด"

1,355,000  กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

300,000  กองสวัสดิการ
สังคม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาสังคม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุอําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000  กองสวัสดิการ
สังคม

8 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม อําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000  กองสวัสดิการ
สังคม

9 โครงการสงเสริมสถาบันครอบครัวอบอุน 300,000  191,490         กองสวัสดิการ
สังคม

10 โครงการสงเสริมศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป
 เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได

300,000  กองสวัสดิการ
สังคม

11 โครงการจัดงาน "เดิ่นของดี โคราช" 1,600,000  กองสวัสดิการ
สังคม

12 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพในพื้นที่อําเภอปกธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000  กองสวัสดิการ
สังคม

11,605,000 681,410รวม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาสังคม

1 เงินสงเคราะหผูปวยที่ยากไรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

200,000  22,000             กองสวัสดิการ
สังคม

2 เงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัด
นครราชสีมา

10,000,000  10,000,000     กองสวัสดิการ
สังคม

10,200,000 10,022,000รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

4.1 แผนงานงบกลาง

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

1 โครงการวันลอยกระทง 20,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

2 โครงการวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 20,000  2,910             สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

3 โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ 20,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

4 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและทัศนศึกษา

100,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

5 โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 30,000  23,400           สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

31



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

6 โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 60,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

7 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง(โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง)

300,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

8 โครงการกอสรางบานพัก
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
โพธิ์กลางและวัดมวง

15,000,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง

15,550,000 26,310รวม

32



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

1 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง 
(โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง)

300,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

2 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมวันสําคัญและ
ประเพณี จัดงานวันลอยกระทง

20,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

3 โครงการจัดงานประเพณีวันสงทายปเกา
ตอนรับปใหม

20,000  3,000             สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

4 โครงการจัดงานประเพณีวันผูสูงอายุแหงชาติ 20,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

5 โครงการพัฒนา
สุขภาวะเพื่อผูสูงอายุ

100,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

6 โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ 30,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

7 โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 50,000  สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

540,000 3,000รวม
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สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

1 จัดงานวันครู 1,000,000  709,827        สํานัก
การศึกษาฯ

2 ประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

300,000  สํานัก
การศึกษาฯ

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 200,000  สํานัก
การศึกษาฯ

4 ธรรมะศึกษา 300,000  สํานัก
การศึกษาฯ

5 บริหารจัดการและจัดกิจกรรมศูนยดาราศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

150,000  สํานัก
การศึกษาฯ

6 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองคกร

300,000  สํานัก
การศึกษาฯ

7 การนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000  สํานัก
การศึกษาฯ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

8 พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุมสาระการเรียนรูใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาให
ไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

7,271,000  สํานัก
การศึกษาฯ

9 พัฒนาศูนยวิชาการงานวัดผลและประเมินผล 100,000  สํานัก
การศึกษาฯ

10 ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความ
ชวยเหลือนักเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

5,000,000  3,339,000     สํานัก
การศึกษาฯ

11 พัฒนาระบบนิเทศครบวงจรและประชุมผลงาน
ทางวิชาการ (Symposium)

800,000  สํานัก
การศึกษาฯ

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 800,000  สํานัก
การศึกษาฯ

13 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 400,000  สํานัก
การศึกษาฯ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

14 พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ English for 
Intergrated Studies : EIS

500,000  สํานัก
การศึกษาฯ

15 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
และขอสอบกลางของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

700,000  556,000        สํานัก
การศึกษาฯ

16 งานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

800,000  สํานัก
การศึกษาฯ

17 งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

700,000  สํานัก
การศึกษาฯ

18 งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น 400,000  สํานัก
การศึกษาฯ

19 แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1,000,000  สํานัก
การศึกษาฯ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

20 แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

1,000,000  สํานัก
การศึกษาฯ

21 จัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ 100,000  สํานัก
การศึกษาฯ

22 อบรมเชิงปฏิบัติการผูตัดสินกีฬา ผูฝกสอนกีฬา 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

200,000  สํานัก
การศึกษาฯ

23 แขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1,700,000  สํานัก
การศึกษาฯ

24 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
(สงเสริมและพัฒนากีฬา)

4,200,000  สํานัก
การศึกษาฯ

25 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลขอรับทุนนักเรียน
ทุนเสมอภาคโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

76,000  สํานัก
การศึกษาฯ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

26 พัฒนาหองสมุดเพื่อสรางนิสัยรักการอาน 200,000  สํานัก
การศึกษาฯ

27 โครงการแขงขันกีฬา E-Sport องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

1,000,000  สํานัก
การศึกษาฯ

30,397,000 4,604,827รวม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

1 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

499,000  สํานัก
การศึกษาฯ

2 ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

500,000 

493000

สํานัก
การศึกษาฯ

3 ปูกระเบื้องอาคาร โรงเรียนปากชอง 2 471,200  สํานัก
การศึกษาฯ

4 ปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

500,000 

493000

สํานัก
การศึกษาฯ

1,970,200 986,000

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

รวม

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 7 : ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 สงเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษงาน
วัฒนธรรม ประเพณี วันสําคัญตาง ๆ ของอําเภอ
ในจังหวัดนครราชสีมา

2,000,000  สํานัก
การศึกษาฯ

2 จัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี 14,000,000  สํานัก
การศึกษาฯ

3 จัดงาน "ประเพณีกินเขาคํ่าของดีเมืองสูงเนิน 
อําเภอสูงเนิน"

1,300,000  สํานัก
การศึกษาฯ

4 จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

165,600  สํานัก
การศึกษาฯ

5 จัดงานบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอ
บานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

70,000  สํานัก
การศึกษาฯ

6 จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา อําเภอบาน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

120,000  สํานัก
การศึกษาฯ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 7 : ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

7 จัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และฉลองวัน
แหงชัยชนะทานทาวสุรนารี อําเภอแกงสนาม
นาง ประจําป 2565

300,000  สํานัก
การศึกษาฯ

8 งานประเพณีบวงสรวงคุณยาโม อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2565

50,000  สํานัก
การศึกษาฯ

9 แขงขันกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ
อําเภอ/ระดับจังหวัดในพื้นที่ 32 อําเภอ

1,000,000        สํานัก
การศึกษาฯ

19,005,600 0รวม
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โรงเรียนในสังกัด
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

1 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

2,196,600  707,060         โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

2 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

2,343,500  717,160         โรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

3 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

4,601,000  1,618,647      โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

4 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม

3,005,000  1,154,795      โรงเรียนเขา
ใหญพิทยาคม

5 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนครบุรี

11,900,400  4,860,557      โรงเรียนครบุรี

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

6 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

2,953,200  943,165         โรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

7 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

4,188,100  1,401,462      โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

8 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม

4,234,000  1,243,290      โรงเรียน
เฉลียงพิทยาคม

9 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม

4,130,900  1,544,860      โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม

10 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม

2,603,500  961,877         โรงเรียนดอน
ไพลพิทยาคม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

11 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

6,551,400  2,475,537      โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

12 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม

3,895,400  1,370,060      โรงเรียนตลาด
ไทรพิทยาคม

13 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา

10,427,100  4,816,160      โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา
นครราชสีมา

14 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

2,593,000  936,930         โรงเรียน
โตนดพิทยาคม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

15 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนทัพรั้ง
พิทยาคม

2,623,300  979,360         โรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม

16 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

4,281,700  1,372,337      โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม

17 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ

12,456,600  4,868,037      โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ

18 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

3,969,900  1,298,057      โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ
 2

19 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบัวลาย

4,287,200  1,399,677      โรงเรียนบัวลาย
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

20 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบัวใหญ

16,747,800  6,564,302      โรงเรียนบัว
ใหญ

21 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

4,063,000  1,315,900      โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม

22 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

3,232,200  1,260,710      โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

23 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนประทาย

19,218,200  8,232,942      โรงเรียน
ประทาย

24 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา

4,814,500  1,723,155      โรงเรียน
ปรางคทอง
วิทยา

49



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

25 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน
ปราสาทพิทยาคม

4,216,100  1,437,507      โรงเรียน
ปราสาท
พิทยาคม

26 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปากชอง
 2

7,022,000  2,787,862      โรงเรียนปาก
ชอง 2

27 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

4,659,300  1,752,287      โรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

28 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

5,460,400  2,151,125      โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

29 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมะคา
วิทยา

3,905,100  1,262,380      โรงเรียนมะคา
วิทยา
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

30 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

1,836,300  691,495         โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

31 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา

2,368,800  778,450         โรงเรียน
มัธยมประดู
วัฒนา

32 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยม
หลวงพอคูณปริสุทโธ

3,924,500  1,312,665      โรงเรียน
มัธยมหลวง
พอคูณปริสุทโธ

33 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

4,013,600  1,282,740      โรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

34 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา

5,042,300  1,914,970      โรงเรียนเมือง
ยางศึกษา
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

35 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

4,849,200  1,873,125      โรงเรียนลํา
พระเพลิง
พิทยาคม

36 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

6,213,900  2,571,777      โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

37 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

2,146,800  757,495         โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม

38 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม

2,955,400  1,116,180      โรงเรียน
วังไมแดง
พิทยาคม

39 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

4,160,400  1,397,870      โรงเรียน
วังรางพิทยาคม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

40 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวังหมี
พิทยาคม

2,347,000  778,935         โรงเรียนวัง
หมีพิทยาคม

41 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

5,265,500  1,889,272      โรงเรียน
วัดประชานิมิตร

42 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสองค
รพิทยาคม

2,383,700  933,555         โรงเรียน
สองคร

พิทยาคม

43 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

5,164,000  2,109,247      โรงเรียน
สะแกราชธวัช

ศึกษา
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

44 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน
สาหรายวิทยาคม

5,184,700  1,716,512      โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม

45 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

18,023,100  7,687,847      โรงเรียน
สีคิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

46 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

2,687,300  979,640         โรงเรียน
สีคิ้ววิทยาคาร

47 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

2,868,900  1,174,575       โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

48 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา

3,189,200  1,276,340      โรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ

วิทยา

49 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสูงเนิน

14,035,300  5,679,722      โรงเรียน
สูงเนิน

50 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

2,445,900  764,395         โรงเรียน
หนองขาม
พิทยาคม

51 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

5,172,800  1,978,982      โรงเรียน
หนองงู

เหลือมพิทยา
คม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

52 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคม

3,010,200  1,124,830      โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม

53 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนอง
บุญมากพิทยาคม

3,379,000  1,281,307      โรงเรียน
หนองบุญมาก

พิทยาคม

54 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

4,835,900  1,279,827      โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

55 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนอง
หวาพิทยาสรรค

3,250,200  1,212,377      โรงเรียน
หนองหวา
พิทยาสรรค

56 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา

3,226,800  1,171,875      โรงเรียน
หวยลึกผดุง

วิทยา.

57 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหินดาด
วิทยา

4,588,100  1,463,732      โรงเรียน
หินดาดวิทยา

58 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา

3,308,300  1,287,535      โรงเรียนอร
พิมพวิทยา

298,457,500 112,644,470รวม
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สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

3.2 แผนงานการเกษตร

1 ขุดลอกคลองตามูลบานโนนแดง หมูที่ 16 ตําบล
พลับพลา เชื่อม บานปรางคใหมพัฒนา หมูที่ 15 
ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

2 ขุดลอกคลองธรรมชาติ บานมะคาคุก หมูที่ 1 
ตําบลบึงปรือ เชื่อมตอ บานหวยทราย หมูที่ 7 
ตําบลหนองแวง อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

3 ขุดลอกคลองรํายายชี บานเกาะแหลม บาน
สะพานเลียบบานบึงปรือ หมูที่ 3-6-7 ตําบลบึง
ปรือ (เชื่อมตอ บานทาวังศาล หมูที่ 15 ตําบล
หนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา)

          500,000  สํานักชาง

4 ขุดลอกลําหวยเจียบ ชวง หมูที่ 12 ชุมชนโนนเข
วา เขตเทศบาลตําบลโนนแดง เชื่อมตอเขต อบต.
โนนแดง ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

          930,000  สํานักชาง

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

3.2 แผนงานการเกษตร

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

5 ขุดคลองใหมบานหนองนมนาง หมูที่ 8 ตําบลตะคุ
 อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองพยอม อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

6 ขุดลอกคลองลําซอตลอดทั้งสาย จากตําบลตะคุ 
เชื่อมตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

7 ขุดลอกคลองลําจักโพง บานโนนแหน หมูที่ 3 
ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ เชื่อมบานวังโปง
 หมูที่ 6 ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

8 ขุดลอกคลองธรรมชาติ พรอมกอสรางทํานบดิน
กั้นน้ําบานคลองทราย หมูที่ 8 ตําบลวังน้ําเขียว 
ถึง บานยุบพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลวังหมี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

60



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

3.2 แผนงานการเกษตร

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

9 ขุดลอกลําหวยโกรกขี้หนูตอนบน บานโนนประดู 
หมูที่ 1 ตําบลพะงาด เชื่อมตอ ตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

10 ขุดลอกลําหวย บานมะเกลือ หมูที่ 6 ตําบลพะงาด
 อําเภอขามสะแกแสง เชื่อม ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

11 ขุดลอกลําหวยยาง บานเมืองคง หมูที่ 2 ตําบลคู
ขาด เช่ือมตอเขตตําบลเมืองคง

          500,000  สํานักชาง

12 ขุดลอกลําหวยชัยสมร บานคูขาด หมูที่ 3 ตําบลคู
ขาด เช่ือมตอเขตตําบลเมืองคง

          500,000  สํานักชาง

6,430,000 0รวม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

1 จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

          479,000  สํานักชาง

2 จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ตน โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

          479,000  สํานักชาง

958,000 0รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสูง 
ตําบลสีสุก ทางหลวง 2160 เชื่อมบานพะไล 
ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

2 กอสรางถนนหินคลุก สายสถานีสูบน้ําหาดไทรสูง 
บานหนองบัว หมูที่ 1 ตําบลบึงสําโรง อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมเขตติดตอ
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

       1,000,000  สํานักชาง

3 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายบานโมกมัน 
หมูที่ 7 ตําบลบึงสําโรง เช่ือมเขตติดตอบานหนอง
เตา ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

4 กอสรางถนนหินคลุก สายบานโนนสะอาด หมูที่ 2
 ตําบลบึงสําโรง เชื่อมเขตติดตอ ตําบลบึงพะไล 
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

5 กอสรางถนนหินคลุกพรอมบดอัดแนน สายบาน
หนองปรือ หมูที่ 5 ตําบลบึงสําโรง เช่ือมโรงเรียน
แกงสนามนางพิทยาคม ตําบลแกงสนามนาง 
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

6 กอสรางถนนลาดยางสายโกรกกระหาด หมูที่ 4 
เชื่อมบานหนองมวงหมูที่ 5 ตําบลโปงแดง อําเภอ
ขามทะเลสอ เช่ือมบานกุดหัวชาง หมูที่ 4 ตําบล
โนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

       1,600,000  สํานักชาง

7 กอสรางถนน คสล.สายบานโคกแฝกเชื่อมตอเขต
เทศบาล (ปาสัก) หมูที่ 5 บานโคกแฝก ตําบล
ขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

       2,400,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

8 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
บานหนองสะแก หมูที่ 5 สายวัดปา ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ถึง บาน
บึงออ หมูที่ 1 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

9 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
บานพันดุงพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ถึง บานหนอง
กระโดน หมูที่ 5 ตําบลบึงออ อําเภอขามทะเลสอ
 จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

10 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบานโนนขาว
ตาก หมูที่ 9 ตําบลเมืองนาท – บานโจด หมูที่ 7 
ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

11 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต บานคูเมือง หมูที่ 2 ตําบลเมือง
เกษตร  ถึง บานงิ้ว ตําบลโนนเมือง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดานชาง
 หมูที่ 6 ตําบลขามสะแกแสง เชื่อม บานเหนือ 
หมูที่ 1 ตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปรือ 
หมูที่ 1 ตําบลหนองหัวฟาน เชื่อมตอเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

          800,000  สํานักชาง

14 กอสรางถนนหินคลุกบานดอนยาง หมูที่ 6 ตําบล
คูขาด เชื่อมตอ บานไร ตําบลโนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

          650,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานบุง
ตะครอง ตําบลขามสมบูรณ ไปเชื่อมบานโนนคูณ
พัฒนา ตําบลเทพาลัย) บานบุงตะครอง หมูที่ 8 
ตําบลขามสมบูรณอําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

       1,200,000  สํานักชาง

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเสี่ยว 
หมูที่ 9 ตําบลคูขาด เช่ือมตอระหวางบานหนอง
พรานปาน อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสามัคคี
 หมูที่ 8 ตําบลโนนเต็ง ไปบานโกรกตะไกร (ตําบล
เมืองคง) อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

          700,000  สํานักชาง

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
สี่เหลี่ยม ตําบลดอนใหญ เชื่อมบานโคกพงาด 
ตําบลขามสมบูรณ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

          800,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโกรกตะ
ไก หมูที่ 13 ตําบลเมืองคง เชื่อม กับบานโจด 
ตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

          650,000  สํานักชาง

20 กอสรางถนนหินคลุกบานหนองหญาขาว หมูที่ 9 
สายจากลานธรรม ตําบลหนองบัว อําเภอคง เชื่อม
เขต ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

21 กอสรางถนนหินคลุก บานดอนกลาง หมูที่ 3 
ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง สายจากบานดอน
กลาง - เขตตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

22 กอสรางถนนหินคลุก บานดอนกรูด หมูที่ 1 
ตําบลแชะ เชื่อมบานอรพิมพ หมูที่ 1 ตําบลอร
พิมพ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

23 กอสรางถนนหินคลุก บานหนองมะคา (สายดง) 
หมูที่ 9 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี เช่ือม หมูที่ 11 
บานดะแลง ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาราก หมูที่
 2 ตําบลอรพิมพ อําเภอครบุรี เชื่อมบานดะแลง 
หมูที่ 2 ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานถนนกลาง 
หมูที่ 8 ตําบลแชะ เชื่อม เขตเทศบาลตําบลแชะ 
หมูที่ 4 อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

26 ซอมสรางถนนหินคลุก สายหนองโก บานโคก
กรวด หมูที่ 8 ตําบลเฉลียง เชื่อม ตําบลมาบตะโก
เอน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

27 กอสรางถนน คสล.สายคลองสงน้ําชลประทาน 
หมูที่ 6 บานเฉลียงทุง ตําบลเฉลียง เชื่อมตอเขต
ติดตอ ตําบลบานใหม อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

       1,500,000  สํานักชาง

28 ซอมสรางถนนหินคลุก สายเลียบคลองลําแชะ 
จากสะพานทากลางบานเฉลียงใหญหมูที่ 1 ตําบล
เฉลียง เชื่อมตอเขตติดตอ ตําบลบานใหม อําเภอ
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงดินแดง 
หมูที่ 7 ตําบลมาบตะโกเอน เชื่อม บานหนองรัง 
หมูที่ 2 ตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

       2,500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

30 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บาน
ตาเงิน หมูที่ 1 ตําบลศรีละกอ เชื่อม บานสีสุก 
หมูที่ 1 ตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

       4,000,000  สํานักชาง

31 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายพุทธวณสถาน
จาก บานโคกวังวน หมูที่ 4 ตําบลหนองยาง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม บานงิ้ว หมูที่ 6 
ตําบลทาจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

32 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองจอก 
จากบานโสง หมูที่ 6 ตําบลหนองยาง เชื่อม บาน
โนนไมแดงเหนือ หมูที่ 16 ตําบลทาชาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

33 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานรวง หมูที่
 3 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อม บานขาม หมูที่ 9 ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

34 ปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต สายเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 226 บานกรูด หมูที่ 8 ตําบลชางทอง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตอ ตําบลทองหลาง 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสงหนองบัว
 หมูที่ 7 ตําบลหนองยาง เชื่อม ตําบลทาชาง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

36 ถนน (อบจ.นม.17210) บานขุนละคร - บาน
หนองออ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

       5,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกเพชร 
หมูที่ 4 ตําบลโนนรัง-บานโนนซาด หมูที่ 18 
ตําบลทาลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

          498,000  สํานักชาง

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทาง
หลวง 2223 บานภูดินทอง หมูที่ 15 ตําบลโนน
รัง-บานพันธเจริญ หมูที่ 12 ตําบลชุมพวง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

          498,000  สํานักชาง

39 กอสรางถนนหินคลุก บานหนองเสาเดียวใหม
พัฒนา หมูที่ 10 ตําบลทาอาง บริเวณถนนชวงนา
 นางเสงี่ยม กวนกระโทก - ถนนเสนรอบเมือง 
เชื่อม บาน หนองโสมง หมูที่ 6 ตําบลหนองบัว
ศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

       1,200,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

40 กอสรางถนนหินคลุก การเกษตรสายโปรงตาลอง
บานบุ หมูที่ 10 ตําบลพลับพลา (นม.ถ 59-082 
เชื่อมถนนทางหลวง หมายเลข 24) บานโพธ์ิทอง
 หมูที่ 12 ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

       1,400,000  สํานักชาง

41 กอสรางถนนหินคลุก สายบานตุกปุก บานดอน
ไพลหมูที่ 8 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย เชื่อม 
ตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโคก
พลวงบน หมูที่ 12 ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอ
โชคชัย เช่ือม บานโคกลอย หมูที่ 9 ตําบลแหลม
ทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

43 ซอมแซม/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
(AC) สายจากบานบึงพระ หมูที่ 7 ผานบานหนอง
แปลน หมูที่ 11 ถึง บานบึงไทย หมูที่ 8 ตําบล
ทาลาดขาว อําเภอโชคชัย เช่ือม บานโกรกหวา 
หมูที่ 11 ตําบลดอน อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา (นม.ถ.64-003)

       1,000,000  สํานักชาง

44 กอสรางถนนหินคลุก สายกั้นเขต บานโนนเพชร 
หมูที่ 6 ตําบลทาเยี่ยม เชื่อม ตําบลละลมใหม
พัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

          400,000  สํานักชาง

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเกา หมูที่ 1 
ตําบลบานเกา เชื่อม บานพันชนะ หมูที่ 1 ตําบล
พันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

46 กอสรางถนนลาดยาง สายดานขุนทด - สูงเนิน 
บานมอสูง ตําบลตะเคียน เชื่อมบานหนองสาร 
หมูที่ 1 ตําบลสระจรเข อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

47 กอสรางถนนหินคลุก บานกุดนางทอหูก หมูที่ 5 
ตําบลหินดาด เชื่อมบานปารังงาม ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

48 กอสรางถนนหินคลุกบานกุดโดก ตําบลบานเกา 
เชื่อมบานหนองพังโพด ตําบลตะเคียน อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนตะหนิน
ใหญ หมูที่ 5 ตําบลสระจรเข เชื่อมตอ บานดอน
กลอย ตําบลดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

          680,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

50 ซอมแซมถนนลงหินคลุก สายบานหลุง หมูที่ 10 
ตําบลบานแปรง เชื่อมกับบานกระชาว ตําบลกุด
พิมาน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

51 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแปรงใหม
พัฒนา หมูที่ 4 ตําบลบานแปรง เชื่อมกับตําบล
หนองไทร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2,080,000  สํานักชาง

52 กอสรางถนนหินคลุก บานโนนเต็ง หมูที่ 2 ตําบล
โนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ถึงบานหนองแดง ตําบลหนองไทร 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน อบต.
เทียม ถึงสามแยก บานหัวนา หมูที่ 8 ตําบลหนอง
ไทร เชื่อม บานสระสมบูรณ หมูที่ 13 เทศบาล
ตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

       1,240,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

54 กอสรางถนนลาดยาง บานหัวสระ หมูที่ 4 ตําบล
สํานักตะครอ เชื่อมตําบลหนองกราด อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       1,160,000  สํานักชาง

55 กอสรางถนนหินคลุก สายบานเทพนิมิตร หมูที่ 3 
ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ เชื่อมบาน
ใหมชัยพฤกษ ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด
 จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

56 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบานวังมวงสามัคคี หมูที่
 7 ตําบลวังยายทอง - บานทํานบเทวดา หมูที่ 5 
ตําบลสํานักตะครอ อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

          940,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเจิม
 ศิริรวง บานนายมานะ เขียนแกว ตอจากเดิม 
บานมะคาคุก หมูที่ 1 (เชื่อมตอ บานหวยทราย 
หมูที่ 7 ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา)

       1,000,000  สํานักชาง

58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหินเงิ้ม 
ตําบลดอนยาวใหญเชื่อมบานหัวตลาด ตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

59 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางตําบล หมูที่ 3 
บานโกรกตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง หมูที่ 8
 บานดอนวัว ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

          873,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาโรงเรียน
บานตะเภาหนุน ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง 
เชื่อม บานโนนตะโก ตําบลชีวาน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

          750,000  สํานักชาง

61 กอสรางถนน คสล. บานดอนยาวนอย หมูที่ 6 
ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมอําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

          490,000  สํานักชาง

62 กอสรางถนน คสล.บานนายมานะ บานแก หมูที่ 3
 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง เชื่อมบานสีดา 
ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

          490,000  สํานักชาง

63 ถนน (อบจ.นม.09202) ตลาดโคกสวาย - บาน
หนองหอย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

       3,500,000  สํานักชาง

64 ถนน (อบจ.นม.09304) บานมะคา - บานโตนด 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

       1,500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

65 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนํ้าใส
 หมูที่ 5 ตําบลบานวัง เชื่อมบานคูเมือง หมูที่ 3 
ตําบลบัลลังก อําเภอโนน ไทย จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

66 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุง
หนองแหวน หมูที่ 6 ตําบลมะคา อําเภอโนนไทย -
 บานใหม หมูที่ 12 ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

67 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน
มิตรภาพ บานศรีสุข หมูที่ 8 ตําบลดอนชมพู ไป
ทางโรงเรียนศรีสุขคุรุราษฎรสามัคคี เชื่อมเขต
เทศบาลตําบลโนนสูง บานเพิก ตําบลโนนสูง 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          970,000  สํานักชาง

81



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมดอน
เปลา หมูที่ 15 ตําบลใหม เชื่อมตอบานดอนชมพู
 หมูที่ 1 ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

       1,150,000  สํานักชาง

69 กอสรางถนน คสล.สายเลียบเหมืองมาบจาน 
(บานขาม หมูที่ 9 - บานโตนด หมูที่ 6) ตําบล
โตนด เชื่อมตอเขต บานโนนกระถิน หมูที่ 6 
ตําบลลํามูล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

70 ปรับปรุงถนนลาดยางรีไซกิ้ง จากบานจันดุม หมูที่
 6 ตําบลใหม เชื่อมตอ บานบิง หมูที่ 5 ตําบลบิง 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

       1,010,000  สํานักชาง

71 กอสรางถนน คสล. จากบานสําโรงกระจาย หมูที่ 
3 ตําบลบิง เชื่อมบานดอนชมพูพัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          980,000  สํานักชาง

82



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

72 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเพราม หมูที่
 4 ตําบลใหมเชื่อมเขตเทศบาลตําบลโนนสูง บาน
โนนหมัน ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

73 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บาน
ใหมกลอ ตําบลใหม(จากถนนสี่แยกหลังโรงเรียน
บานใหม) เช่ือม บานหนองตะครอง หมูที่ 4 
ตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          890,000  สํานักชาง

74 กอสรางถนน คสล. สายจากบานนางประนอม 
บานหนองเครือชุด หมูที่ 7 ตําบลลําคอหงษ 
อําเภอโนนสูง เช่ือม บานถนนโพธ์ิ หมูที่ 5 ตําบล
ถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

83



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

75 ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานจันอัด
 หมูที่ 2 ตําบลจันอัด เชื่อม บานโนนตากลาง (จุด
ที่ 2) หมูที่ 8 ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

76 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบาน
โนนกระถิน หมูที่ 10 ตําบลขามเฒา อําเภอโนน
สูง เช่ือม บานหนุก หมูที่ 4 ตําบลขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

77 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบาน
หนองพลอง หมูที่ 4 ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง 
เชื่อม บานนามาบ หมูที่ 5 ตําบลขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

84



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

78 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานหนองกก หมูที่
 8 ตําบลพังเทียม ถึงบาน
ตลุกชั่งโค หมูที่ 7 ตําบลหนองหอย อําเภอพระ
ทองคํา จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผือ 
หมูที่ 2 ตําบลหนองหวา (บานหนองผือ - เขต
บานฝาผนัง หมูที่ 1 ตําบล เมืองพะไล อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา)

       1,000,000  สํานักชาง

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานขาม
ปอม หมูที่ 3 ตําบลบัวลาย - บานโนนเมือง หมูที่
 4 ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

85



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

81 กอสรางถนน คสล. สายบานวังโพน หมูที่ 2 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บานหนองหญา
ปลองตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน

       1,000,000  สํานักชาง

82 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอน
หันหมูที่ 8 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย - บาน
สามเมือง หมูที่ 1 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

          812,500  สํานักชาง

83 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหลุบกุง หมู
ที่ 10 ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย - บานโคก
กลาง หมูที่ 8 ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

86



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหนอง
เรือ หมูที่ 7 ตําบลเมืองพะไล - บานวังโพน หมูที่ 
2 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

       1,187,500  สํานักชาง

85 กอสรางถนนหินคลุก จากบานไร หมูที่ 6 ตําบล
โนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ ถึง บานเกาคอ 
ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

86 กอสรางถนนหินคลุก สายบานหัวหนอง บานโนน
ติ้ว (สายเกา) บานสระครก หมูที่ 10 ตําบลบัว
ใหญ เชื่อมตําบลเสมา ใหญอําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

87 กอสรางถนนลาดยาง สายทางบานหัวหนอง 
ตําบลบัว ใหญ- บานเสมาใหญหมูที่ 1 ตําบลเสมา
ใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

       1,300,000  สํานักชาง

87



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

88 ปรับปรุงถนน นม.ถ. 150-02 ดวยแอสฟลติกส
คอนกรีต (จากเรือนจําบัวใหญ ถึงบานหนองเม็ก 
ตําบลดานชาง เชื่อมตําบลขุนทอง) อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

89 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบาน
โคกกระเบื้อง หมูที่ 1 ตําบลโคกกระเบื้อง เชื่อม
เขตเทศบาลตําบลบานเหลื่อม อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

90 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานหนอง
โจด - บานโนนตาลเสี้ยน (คุมนอย) บานหนองโจด
 หมูที่ 9 ตําบลโคกกระเบื้อง เช่ือมเขต ตําบลวัง
โพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

          945,000  สํานักชาง

88



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

91 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนน
ทองหลางหมูที่ 4 ตําบลวังโพธิ์ อําเภอบานเหลื่อม 
เชื่อม บานตะโกนอย ตําบลบานปรางค อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม ม.4)

          500,000  สํานักชาง

92 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยชงโค 
หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ เช่ือมบานโนนตาลเสี้ยน หมู
ที่ 12 ตําบลโคกกระเบื้อง อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมูที่ 1)

          499,000  สํานักชาง

93 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวย
ชงโค หมูที่ 1 ตําบลวังโพธิ์ เช่ือมบานโนนสมบูรณ
 หมูที่ 9 ตําบลชอระกา อําเภอบานเหลื่อม 
จังหวัดนครราชสีมา (โดยประชาคม หมูที่ 1)

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวสระพาน
 หมูที่ 8 ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม บานกุดหอยกาบ ตําบลหันโจด
 จังหวัดขอนแกน

       2,800,000  สํานักชาง

95 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนอง
ลาด หมูที่ 6 ตําบลกระทุมราย เชื่อม บานเตย
กระโตน หมูที่ 1 เขตเทศบาลตําบลประทาย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

96 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดหัน
เตย ตําบลประทาย – เช่ือมตอบานธรรมจักร 
ตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

97 กอสรางถนนลาดยาง บานหนองนมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ เช่ือมบานพันธสงวน หมูที่ 3 ตําบล
ธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

       4,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

98 กอสรางถนนลาดยาง บานหนองนมนาง หมูที่ 8 
ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย เชื่อมบานหนองพยอม
 หมูที่ 6 ตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

99 ถนน (อบจ.นม. 14201) บานงิ้ว - บานหนองโดน
 อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

100 ปรับปรุงถนนลาดยางบานหนองศาลา หมูที่ 1
ตําบลเกษมทรัพย ถึงบานโคกขุนละครหมูที่ 7 
ตําบลสําโรง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

101 ถนน (อบจ.นม.25302) บานบะใหญ- บานโคก
สะแกราช อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

       1,500,000  สํานักชาง

102 กอสรางถนนหินคลุกเลียบคลองโนนสําโรง หมูที่ 4
 - บานโนนสําโรง หมูที่ 3 ตําบลลํานางแกว (เขต
ภูหลวงบานลํา ประโคน ฝงขวา) อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

103 กอสรางถนนหินคลุก (เสริมคันดิน) บานหนอง
กระทุม หมูที่ 3 ตําบลภูหลวง เชื่อมบานหนอง
ขอน หมูที่ 8 ตําบลสุขเกษม อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

104 กอสรางถนนลาดยางจากคุมมอหลักหิน หมูที่ 5 
ตําบลกลางดง เชื่อม ตําบลปากชอง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

       2,310,000  สํานักชาง

105 ปรับปรุงซอมแซมผิวทางจราจรแอสฟลทติกคอนก
รีต สายทางบานปาไผ - บานหนองกระทุม ตําบล
จันทึก เช่ือมตอ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

       2,500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

106 ปรับปรุงซอมแซมผิวทางจราจรแอสฟลทติกคอนก
รีต สายทางบานซับไมลม หมูที่ 9 บานสายชนวน 
ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมตอตําบลลําพญากลาง อําเภอ มวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี

       2,500,000  สํานักชาง

107 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
คอนกรีต เดิมหนาบานผูใหญหมูที่ 14 บานหนอง
ไมแดง ตําบลพญาเย็น เชื่อม ตอบานถ้ําเตา หมูที่ 
15 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

          488,900  สํานักชาง

108 กอสรางถนนหินคลุก ซอยสันติสุข - หนองยางเสือ
 หมูที่ 12 บานอางหิน ตําบลพญาเย็น อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมตอบานปางหัว
ชาง ตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

109 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete เสนหลังโรงเรียนบานหัวปาง หมูที่ 2 
ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง เชื่อมตอบาน
หัวหมาก หมูที่ 1 ตําบลมวกเหล็ก อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

       1,200,000  สํานักชาง

110 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete บานพรหมประกาศิต หมูที่ 10 ตําบล
พญาเย็น เชื่อมตอบานชายเขา หมูที่ 4 ตําบล
กลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

111 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต สายกลางหมูบาน - สวนดอกไม หมูที่ 
10 ตําบลหนองนํ้าแดง เชื่อมตําบลขนงพระ 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

112 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต สาย กม.9 ธนะรัชต - ผานศึก หมูที่ 6 
เชื่อมตําบลหมูสี และตําบลพญาเย็น อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

113 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 
20 บานวังมะนาว ตําบลคลองมวง อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

       6,477,000  สํานักชาง

114 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต สายบานทองหลาง หมูที่ 6
 ตําบลพังเทียม อําเภอพระทองคํา เชื่อม บาน
สวาย หมูที่ 5 ตําบลสายออ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

       4,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

115 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานหนองกก
 หมูที่ 5 ตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา 
เชื่อม บานหนองดุม หมูที่ 7 ตําบลมะคา อําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

          496,000  สํานักชาง

116 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานทํานบ
พัฒนาใต หมูที่ 12 ตําบลหนองหอย เชื่อม บาน
มาบคาย หมูที่ 6 ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

          497,000  สํานักชาง

117 กอสรางถนน คสล. สายสระหนองจิก หมูที่ 2 
ตําบล สัมฤทธ์ิ (เลียบลํานํ้ามูล) อําเภอพิมาย เชื่อม
 ลําเชิงไกร บานสม หมูที่ 2 ตําบลดอนชมพู 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          600,000  สํานักชาง

118 กอสรางถนน คสล.สายบานตาล หมูที่ 9 ตําบล
สัมฤทธ์ิ เช่ือม บานดอนแซะ หมูที่ 9 ตําบลใน
เมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

          550,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานโนน
พุทรา หมูที่ 6 ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย ถึง 
บานหนองหลัก หมูที่ 3 ตําบลหนองหลัก อําเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

          550,000  สํานักชาง

120 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองซอย 
6 ซาย) จากบานโนนกระเพรา หมูที่ 15 ตําบลดง
ใหญ ถึง บานแทน ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

          600,000  สํานักชาง

121 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงพิกุล
ทอง หมูที่ 10 ตําบลชีวาน – บานคอนเมือง หมูที่
 2 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

          600,000  สํานักชาง

122 กอสรางถนน คสล. (จากถนนพิมาย-ชุมพวง) แยก
ไปหนองแรงเฒา บานบุสามัคคี หมูที่ 9 ตําบล
โบสถ อําเภอพิมาย เชื่อม บานสองคอน หมูที่ 16
 ตําบลทาลาด อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

          550,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

123 กอสรางถนน คสล. บานละหลอด หมูที่ 3 ตําบล
ธารละหลอด อําเภอพิมาย เชื่อมบานโนนสะเดา 
หมูที่ 10 ตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

          600,000  สํานักชาง

124 กอสรางถนน คสล. สายทางทาเยี่ยม ถึง สะพาน
ขอน บานตะปน หมูที่ 5 ตําบลรังกาใหญ เช่ือม
บานโนนมะกอก หมูที่ 8 ตําบลทาหลวง อําเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

          600,000  สํานักชาง

125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเมืองบาน
ใหมสามัคคี หมูที่ 16 ตําบลในเมือง - บานสระ
งาม หมูที่ 12 ตําบลทาหลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

          600,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

126 กอสรางถนน คสล. สายเพ็ชรมาตุคลา บานหนอง
บัวคํา หมูที่ 5 ตําบลหนองระเวียง ถึง บานบุ หมูที่
 8 ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

          600,000  สํานักชาง

127 กอสรางถนน คสล. บานหนองหญาขาว หมูที่ 11
 สายหนาวัด หนองหญาขาว ตําบลนิคมสราง
ตนเอง เชื่อมบานโคกรักษ หมูที่ 11 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

          600,000  สํานักชาง

128 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองตากเนื้อ บานกุด
สระแกว หมูที่ 3 ตําบลวังยายทอง - บานไรชัย
พันธ หมูที่ 12 ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

129 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานวัง
หิน หมูที่ 5 ตําบลบานโพธิ์ เชื่อมตอตําบลตลาด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

          499,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

130 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจาก
หมูบาน โนนมะกอก ตําบลหนองระเวียง อําเภอ
เมือง ถึงลําชองโค เชื่อม ตําบลพระพุทธ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

131 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานมาบ
มะคานอย เชื่อมตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

132 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแบงเขต
ตําบลมะเริง-พะเนา บานบึงสาร หมูที่ 5 ตําบลมะ
เริง เชื่อมตําบลพะเนา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

       1,003,000  สํานักชาง

133 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกบานไทรงาม หมูที่ 
7 ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว เช่ือมเขต ตําบล
คลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

134 กอสรางถนนหินคลุก บานดงบัง หมูที่ 6 ตําบล
หวยยาง เชื่อมลาดยางสาย 2245 (ตะโก-โคกสี) 
ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

135 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 (ซอย
ทางเขา สนามแขงรถ) บานศรีพัฒนา หมูที่ 4 
ตําบลบานโพธ์ิ เช่ือมตอตําบลตลาด อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

       1,482,000  สํานักชาง

136 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตําบลตลาด
เชื่อม ตําบลหัวทะเล) สายเลียบลําตะคลองใหญ
ฝงซาย ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี บานตลาด หมูที่ 3

       2,256,000  สํานักชาง

137 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุตาล หมูที่
 2 บุตาลซอย 6 ถึง คลองยาง เชื่อมตําบลโคกไทย
 อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

       1,050,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

138 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณ ซอย
ขาง สนามกีฬา บานทาวสุระ หมูที่ 10 เชื่อมบาน
แสนสุข หมูที่ 7 ตําบลปรุใหญอําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

       1,650,000  สํานักชาง

139 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองพลวง
ใหญหมูที่ 3 (ซอยบานนายสมมาตร) เช่ือมตอถนน
ไปบานหนองผักบุง ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

       1,323,000  สํานักชาง

140 ถนน อบจ.นม.27302 บานเมืองยาง - บาน
กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

       2,500,000  สํานักชาง

141 ถนน (อบจ.นม.27201) บานโนนละกอ - บาน
ปลักแรต อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

       1,200,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

142 กอสรางถนน คสล. สายบานโนนเพชร หมูที่ 3 
ตําบลละหานปลาคาว - บานโนนละกอ หมูที่ 1 
ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

143 กอสรางถนน คสล. สายบานโนนสมบูรณหมูที่ 7 
ถึง บานปลักแรต ตําบลดอนมัน อําเภอประทาย 
สําหรับบานโนนสมบูรณหมูที่ 7 ตําบลละหาน
ปลาคาว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

144 กอสรางถนน คสล. สายเสนตอจากเสนทางหนา
โรงพยาบาลลําทะเมนชัยหนองบัววง หมูที่ 1 (เขต
เทศบาลตําบลขุย) เชื่อมบานตลาดหนองบัววง 
หมูที่ 9 (เขตเทศบาลตําบลหนองบัววง) หมูที่ 1 
บานหนองบัววง ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

          860,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

145 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต สายทางบานออ หมูที่ 13 - บานหนองดู
 หมูที่ 10 ตําบลบานยาง อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

146 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมสามัคคี
 หมูที่ 15 ตําบลชองแมว อําเภอลําทะเมนชัย 
เชื่อมบานเขวา ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

       1,140,000  สํานักชาง

147 กอสรางถนนหินคลุกบานยางงามพัฒนา หมูที่ 20
 ตําบลวังหมี เชื่อม บานวังขอน ตําบลระเริง 
อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

148 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงคาง หมู
ที่ 11 ตําบลระเริง อําเภอวังนํ้าเขียว เช่ือมเขต
ตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

149 กอสรางถนนลาดยาง บานหนองไมแดง หมูที่ 13 
ตําบลวังหมี อําเภอวังนํ้าเขียว ถึง ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

150 กอสรางถนนลาดยาง บานยุบอีปูน หมูที่ 4 ตําบล
วังหมี ถึง บานคลองทุเรียน หมูที่ 6 ตําบลวังนํ้า
เขียว อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

151 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายแยก
ทาง หลวง 304 บานบะดาน หมูที่ 5 ตําบลอุดม
ทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว - บานหนองนกเขียน หมู
ที่ 2 ตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

152 กอสรางถนน คสล. บานกุดเตางับ หมูที่ 3 ตําบล
กุดนอย เชื่อมบานสุชัยพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลสีคิ้ว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

       1,600,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

153 กอสรางถนน คสล. บานโศกรวก หมูที่ 7 ตําบล
หนองหญาขาว เชื่อมบานหนองแวง หมูที่ 2 
ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          800,000  สํานักชาง

154 กอสรางถนน คสล. บานดอนนกเขา หมูที่ 5 
ตําบลกุดนอย เชื่อมบานนาหนอง ตําบลบานหัน 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

155 กอสรางถนน คสล. สายทางเชื่อมระหวางบาน
หนองรี หมูที่ 3 (ซ.ฟารมไก) ตําบลสีคิ้ว เชื่อม
บานกุดเตางับ หมูที่ 3 ตําบลกุดนอย อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

156 กอสรางถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน 
เชื่อมระหวาง องคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพ 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว และองคการ
บริหารสวนตําบลมะเกลือใหมอําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

          800,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

157 กอสรางถนน คสล. สายจากบานทุงพนมวัง หมูที่ 
12 ถึงบานทาขาม หมูที่ 10 ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานวะภูแกว ตําบลมะเกลือใหม
 อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

          800,000  สํานักชาง

158 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังโรงนอย 
หมูที่ 4 ตําบลกฤษณา เช่ือมบานหนองโบสถ หมูที่
 12 ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

159 กอสรางถนนหินคลุก สาย ทช.นม.3044 บาน
หนองไทร หมูที่ 5 ตําบลวังโรงใหญเชื่อม แยก 
ทช.นม.4059 บานโคกเพชร หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

160 กอสรางถนนหินคลุก บานโนนประดู หมูที่ 3 
ตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบานคายทะยิง 
หมูที่ 6 ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

161 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนรัง หมูที่
 5 ตําบลกฤษณา เช่ือมบานหวยลุง หมูที่ 2 ตําบล
วังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

162 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางบาน หนองเกตุ 
หมูที่ 4 ตําบลหนองนํ้าใส ไปบานมะคางาม หมูที่
 4 ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

163 ถนน (อบจ.นม.20304) บานหนองนํ้าใส - บาน
สงาพัฒนา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

164 กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก สายปากทาง
บานโนนสมบูรณหมูที่ 6 ตําบลสามเมือง อําเภอสี
ดา - บานโคกเพ็ด หมูที่ 2 ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

165 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบาน
โสกนกเต็น หมูที่ 7 ตําบลหนองตาดใหญอําเภอสี
ดา เชื่อมบานหนองพวง ตําบลวังไมแดง อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา (ตอจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)

       1,800,000  สํานักชาง

166 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลจาก 
หมูที่ 7 บานตาลาด ตําบลโนนประดู ถึง หมูที่ 7 
บานแทน ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

       1,200,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

167 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวาง
ตําบล สายที่สาธารณะบอไกแกว บานดอนโกย 
หมูที่ 10 ตําบลสีดา เชื่อม ทางบานหัวตะโมน 
หมูที่ 7 ตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

168 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกา บานโนน
คา ตําบลโนนคา เช่ือมบานดอน ตําบลบุงขี้เหล็ก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

169 กอสรางถนนคอนกรีตสายบานวังรางนอย หมูที่ 9
 ตําบลมะเกลือเกา - บานทุงสะแบง ตําบล
มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

       1,500,000  สํานักชาง

170 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอน 
หมูที่ 10 ตําบลบุงขี้เหล็ก - บานหนองสะแก 
ตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

171 กอสรางถนนลาดยาง บานกุดขมิ้น หมูที่ 3 ตําบล
หนองตะไก เชื่อมบานบุตาตอง หมูที่ 7 ตําบลนา
กลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

172 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบานบอ
ลิง หมูที่ 10 ตําบลโนนสมบูรณ เชื่อมบานหนอง
หลักศิลา หมูที่ 5 ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

173 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทรัพย
เจริญ หมูที่ 4 ตําบลบานราษฎร เชื่อม บานโคกสูง
 หมูที่ 3 ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา (ชวงที่2)

       5,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

174 กอสรางถนนหินคลุก บานหนองลูกควาย หมูที่ 5 
ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก เชื่อม
ตําบลละลมใหมพัฒนา อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

175 กอสรางถนนหินคลุก บานหนองชงโค หมูที่ 11 
ตําบลหนองหัวแรต จากบริเวณไรนายสนั่น กรวย
สวัสดิ์ เชื่อมตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

176 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานลุง
เขวา หมูที่ 6 ตําบลลุงเขวา - บานใหมสมบูรณ 
หมูที่ 3 ตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสายทาง นม.ถ 259-01)

          920,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

177 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 9 สายวัดสวรรควารี 
ตําบลหนองตะไก เชื่อม บานหนองหิน หมูที่ 10 
ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

       1,500,000  สํานักชาง

178 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปลักขอย 
หมูที่ 5 ตําบลหนองบุนนาก เชื่อม บานยอกขาม 
หมูที่ 7 อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

       1,580,000  สํานักชาง

179 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบาน
หลุงประดูพัฒนา หมูที่ 11 ตําบลหลุงประดู 
เชื่อมบานโนนสําราญ หมูที่ 9 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

          499,000  สํานักชาง

180 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บาน
โคกเพชร หมูที่ 10 ตําบลหลุงประดู เชื่อม บาน
โคกรักษ หมูที่ 11 ตําบลหลุงตะเคียน อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

181 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 226 
โรงไฟฟายอย บานสระทอง หมูที่ 7 ตําบลทับ
สวาย เชื่อมตอถึงวัดโนนสําราญ บานโนนสําราญ 
หมูที่ 9 ตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

182 กอสรางถนน คสล. จากบานหนองมวงงาม ตําบล
งิ้วถึง เขตติดตอ บานหลุงตาดอน หมูที่ 7 ตําบล
หลุงตะเคียน อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

183 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานตะครอ
ใต ตําบลหินดาด เชื่อมบานหินดาด (เทศบาลหิน
ดาด) อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

184 กอสรางถนน คสล.บานหนองรัง หมูที่ 2 ตําบล
แชะ เชื่อมบานโคกแขวน หมูที่ 5 ตําบลเฉลียง 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

185 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาราก หมูที่
 3 ตําบลอรพิมพ เชื่อมบานจระเขหิน หมูที่ 8 
ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

186 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสมบัติ
พัฒนาหมูที่ 13 ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา เขตติดตอ บานดงงาม ตําบล
ดงอีจาน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย

      36,000,000  สํานักชาง

187 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานโคก
รักษ - บานโคกซาด ตําบลหลุงตะเคียน - บานกู
ศิลาขันธ หมูที่ 4 ตําบล หลุงประดู อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

188 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทับสวาย
พัฒนา หมูที่ 2 ตําบลทับสวาย บริเวณถนนสาย 
226 ถึงทางรถไฟ บานหนองโสน หมูที่ 4 ตําบล
หวยแถลง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

189 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผัก
โพด หมูที่ 5 - บานหนองโกสีย หมูที่ 8 ตําบล
หลุงประดู เชื่อมตําบลเมืองพลับพลา อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

190 กอสรางถนน คสล. สายบานนาตะคุ หมูที่ 6 
ตําบลงิ้ว ถึงบานซาเลือด หมูที่ 3 ตําบลกงรถ 
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

       1,000,000  สํานักชาง

191 ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตจากถนน
สายแยกทางหลวงชนบท บานทับสวายพัฒนา หมู
ที่ 2 ไปบานโนนสําราญ หมูที่ 9 ตําบลเมือง
พลับพลา อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

       1,600,000  สํานักชาง

192 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนอง
โน เช่ือมตอบานซาเลือด ตําบลกงรถ (ชวงบานสี่
แยกไปบานโคกซาง) หมูที่ 9 บานสี่แยก ตําบล
ตะโก อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

       1,380,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

193 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก
เปราะหอม หมูที่ 3 ตําบลพลสงคราม เชื่อมบาน
นามาบ หมูที่ 5 ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

       2,000,000  สํานักชาง

194 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก
คอนกรีต สายจากบานโปงคอก หมูที่ 14 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง เชื่อมบานหนองไทร 
หมูที่ 4 ตําบลลําเพียก อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

       7,808,600  สํานักชาง

195 กอสรางถนน คสล. บานหวยจรเข หมูที่ 3 ตําบล
หินดาด เชื่อมบานหิงหอย ตําบลหนองแวง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       3,000,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

196 กอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีต สายบานโนนสะอาด หมูที่ 11 ตําบลกุดพิมาน 
เชื่อมบานหนองพลวง หมูที่ 3 ตําบลพันชนะ 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2,500,000  สํานักชาง

197 ถนน อบจ.นม.23101 บานศูนยกลาง - บานโนน
สําราญ อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

       9,997,000  สํานักชาง

198 ถนน อบจ.นม.11201 สุขาภิบาลขามสะแกแสง -
 บานหวย หมูที่ 5 ตําบลเมืองนาท อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

       5,145,000  สํานักชาง

199 ถนน อบจ.นม.04306 บานตะโก - บานชอระกา
 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

       4,890,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

200 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อบจ
 .นม.32204) บานหนองโจด - บานโนนมันเทศ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

       5,389,000  สํานักชาง

201 ถนน (อบจ.นม.17301) บานเหลาจั่น - บาน
หนองมวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

       7,932,000  สํานักชาง

202 ถนน (อบจ.นม.08201) บานแปรง - บานหนอง
กราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       7,100,000  สํานักชาง

203 ถนน อบจ.นม.24301 บานสําโรงเหนือ - บาน
สําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

       9,982,000  สํานักชาง

204 ถนน อบจ.นม.05302 บานหนองมวงชางพิมพ -
 บานหนองพลวง อําเภอบานเหลื่อม,อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา

       8,427,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

205 ถนน อบจ.นม.14308 บานนกออก - บานหนอง
หญาปลองอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

       9,309,000  สํานักชาง

206 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01102) ทล.หมายเลข 304 - บาน
โนนไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

       4,260,000  สํานักชาง

207 ถนน อบจ.นม.27303 บานหนองสะแก - 
บานเมืองยาง อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

       8,631,000  สํานักชาง

208 ถนน (อบจ.นม.22303) บานซับตะครอ - บาน
ทาตะแบก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

       9,279,900  สํานักชาง

209 ถนน อบจ.นม.16203 บานหนองแสง - บาน
หนองมวง อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

       9,143,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

210 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกเริง
สะแก บานหนองหวา หมูที่ 6 ตําบลโพนทอง 
อําเภอสีดา เช่ือมบานเขวา ตําบลกระทุมราย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

          500,000  สํานักชาง

211 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง โดยเททับยาง 
Asphaltic concrete (AC) บานตะคลองแลง หมู
ที่ 1 ตําบลโคงยาง เช่ือม บานโนน ตําบลโปงแดง 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

       1,500,000  สํานักชาง

212 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
21301 บ.คลองยาง – บ.คลองมวง อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

213 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
21109 หนองไทร – วังไทร อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

214 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
15204 บ.หนองปรือ – บ.ดงใหญ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

215 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
15310 บ.ตําแย – บ.วัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

216 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
15307 บ.วังหิน - บ.ทองหลาง อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

217 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
15205 สายเมนที่ 5 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

218 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
15103 สายเมนที่ 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

219 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
15101 สายเมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

220 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
15102 สายเมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

221 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
15206 บ.เมืองที - บ.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

222 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
21206 บ.บุงเตย – บ.สระน้ําใส อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

223 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
21111 บ.นา – บ.ขนงพระ เหนือ อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

224 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
12204 หนองหญาปลอง - บ.ดานชาง อ.บัวใหญ
 จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

225 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
21102 บ.ซับสวอง – บ.ไร อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

226 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
21103 เขาจันทรหอม – บ.บุงเตย อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

227 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
12202 บ.ดอนคนทา – บ.หนองหวา อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

228 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
01211 บ.หนองไทร - บ.โกรกเดือนหา อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

229 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
21205 บ.ขนงพระกลาง - บ.โปงกระสัง อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

230 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
21104 รร.นิคมชล ฯ – ซับเศรษฐี อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

231 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
18009 สายยุทธศาสตร บ.กุดจิก – บ.นากลาง 
อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

232 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
06201 บ.หินโคน - บ.หนองขาม อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

233 เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย(LED 
Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.
06203 บ.โคกหนองโสน ม.2,3 อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

          479,000  สํานักชาง

373,235,400 0รวม
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริการจัดการบานเมืองที่ดี

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 คาจางเหมาการสํารวจโครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

500,000  สํานักชาง

2 โครงการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูล
ทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ดานผังเมือง

3,000,000  สํานักชาง

3 โครงการวางและจัดทําผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อ
พัฒนาทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

3,000,000  สํานักชาง

4 โครงการวางและจัดทําผังรวม/ปรับปรุงผังเมือง
รวมวาดวยขั้นตอนการออกขอบัญญัติทองถิ่นและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1,000,000  สํานักชาง

5 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
การศึกษาดูงาน ดานผังเมืองและที่เกี่ยวของ เพื่อ
พัฒนาทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา และรองรับ
ภารกิจการถายโอนงานดานผังเมือง

700,000  สํานักชาง

8,200,000 0รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 โครงการจัดตั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดโรงเรียน
ตนแบบการจัดการ ขยะมูลฝอยและการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

800,000  สํานักชาง

2 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการลดปริมาณ
ขยะและคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

560,000  สํานักชาง

1,360,000 0รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and 
Clean City)

800,000  สํานักชาง

2 โครงการรณรงค/สงเสริม/สนับสนุน/อบรม/ทัศน
ศึกษาดูงานและใหความรวมมือกับสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

1,000,000  สํานักชาง

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

800,000  สํานักชาง

4 โครงการสงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสวน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพื่อปองกันและ
แกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน ทองถิ่นทุกระดับ

800,000  สํานักชาง

3,400,000 0รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
อนุรักษพื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2,400,000  สํานักชาง

2 โครงการสงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวน
ราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแหลงนํ้า ลุมนํ้าลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ

800,000  สํานักชาง

3,200,000 0รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

3.2 แผนงานการเกษตร

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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ครุภัณฑ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565
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ครุภัณฑ
สํานักงาน
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1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,800  11,800             สํานักปลัดฯ

2 ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 15,000  15,000             สํานักปลัดฯ

3 เกาอี้สํานักงาน 50,000  50,000             สํานักปลัดฯ

4 ตูระบบรางเลื่อน 75,000  สํานักปลัดฯ

5 โตะทํางานไม 26,600  สํานักปลัดฯ

6 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  
ขนาด 32,000 บีทียู

169,200  สํานักปลัดฯ

7 เครื่องปรับอากาศ แบบ   ติดผนัง (ระบบ 
Inverter)  ขนาด 18,000 บีทียู

29,600  สํานักปลัดฯ

8 ผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง 50,960  สํานักปลัดฯ

9 ผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง 1,195  สํานักปลัดฯ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

10 ผามานแบบจีบ มีรางติดตั้ง 2,580  สํานักปลัดฯ

11 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
 26,000 บีทียู

72,000  สํานักปลัดฯ

12 โตะประชุม 45,500  สํานักปลัดฯ

13 เกาอี้ 67,200  สํานักปลัดฯ

14 เกาอี้ 3,800  สํานักปลัดฯ

620,435 76,800รวม
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 เกาอี้ปรับระดับ ทรงสูง มีที่วางแขน 5,200  5,200               สํานักคลัง

2 เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 25,000  25,000             สํานักคลัง

3 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว–ดํา) 
ความเร็ว 50 แผนตอนาที

400,000  397,000           สํานักคลัง

4 ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก 2,800  2,800               สํานักคลัง

5 ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก 7,000  7,000               สํานักคลัง

6 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 9,000  9,000               สํานักคลัง

449,000 446,000รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

137



1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 เกาอี้ปรับระดับ มีที่วางแขน 5,000  กองการเจาหนาที่

2 โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 5,000  กองการเจาหนาที่

3 ตูระบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก 75,000  กองการเจาหนาที่

4 ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น 10,000  กองการเจาหนาที่

5 ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 6,900  กองการเจาหนาที่

101,900รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 200,000  สํานักงาน
เลขานุการฯ

2 เครื่องพิมพดีดไฟฟา (ระบบ 2 ภาษา) ไทย - 
อังกฤษ

27,000  สํานักงาน
เลขานุการฯ

3 โตะทํางาน 32,000  32,000            สํานักงาน
เลขานุการฯ

4 ตูขางโตะทํางาน 7,500  7,000              สํานักงาน
เลขานุการฯ

5 เกาอี้ 14,000  14,000            สํานักงาน
เลขานุการฯ

6 โตะทํางาน 24,000  สํานักงาน
เลขานุการฯ

7 เกาอี้สํานักงาน 12,000  สํานักงาน
เลขานุการฯ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

8 โตะเหล็ก 31,200  30,000            สํานักงาน
เลขานุการฯ

347,700 83,000          รวม
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 23,600  22,800           กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

2 ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 4
 ฟุต

4,800  4,800             กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

28,400 27,600รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

64,800  64,400             กองสวัสดิการ
สังคม

64,800 64,400รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว 
(บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 เกาอี้ทํางานหลังสวิงคมีที่วางแขน 45,500  45,500             สํานักชาง

2 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 120 บาร 8,500  8,400               สํานักชาง

3 เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 40 แผนตอนาที

180,000  สํานักชาง

4 เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี) 
ความเร็ว 30 แผนตอนาที

250,000  249,000           สํานักชาง

5 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน inverter ขนาด 
48,000 บีทียู

197,700  สํานักชาง

6 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาด 
12,000 บีทียู

19,500  สํานักชาง

7 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาด 
18,000 บีทียู

88,800  83,700             สํานักชาง

8 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง inverter ขนาด 
24,000 บีทียู

159,200  151,600           สํานักชาง

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

9 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 
บีทียู

17,000  สํานักชาง

10 เครื่องปรับอากาศ แบบตูตั้งพื้นขนาด 56,000 บี
ทียู

115,600  สํานักชาง

11 เครื่องเปาลม 600 วัตต 7,000  7,000               สํานักชาง

12 โตะปฏิบัติงาน 4 ฟุต 45,000  สํานักชาง

13 โตะปฏิบัติงาน 5 ฟุต 9,000  9,000               สํานักชาง

1,142,800 554,200รวม
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ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง
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3. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1 รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา

44,400  43,500             กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

44,400 43,500รวม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ
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3. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1 รถยกสูงระบบไฟฟา ขนาด 1.5 ตัน 225,000  สํานักชาง

2 รถยกสูงระบบมือโยก ขนาด 1 ตัน 58,000  58,000             สํานักชาง

283,000 58,000           รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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6.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1 วิทยุสังเคราะห
ความถี่ 5 วัตต

120,000           118,500           สํานักปลัดฯ

120,000 118,500รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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6.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1 เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ขนาดความจุไม
นอยกวา 4 GB

12,000  กองการ
เจาหนาที่

12,000รวม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ
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6. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1 เครื่องควบคุมลําโพง 2 input 4 output 120,000  119,400           สํานักชาง

120,000 119,400         รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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7. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1 กลองถายรูปพรอมเลนส 64,735  กอง
สาธารณสุข

64,735รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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7. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว 119,400  สํานักชาง

119,400 -                 รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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ครุภัณฑงานบานงานครัว
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9. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

1 ตูกดน้ํารอน - นํ้าเย็น 6,900  6,900               สํานักงาน
เลขานุการฯ

2 ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 8,500  8,500               สํานักงาน
เลขานุการฯ

3 ถังตมน้ําดิจิตอล 8,500  8,500               สํานักงาน
เลขานุการฯ

23,900 23,900           รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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ครุภัณฑโรงงาน
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10.ประเภทครุภัณฑโรงงาน

1 เลื่อยวงเดือนไฟฟา 5,520  กองสวัสดิการ
สังคม

2 เลื่อยฉลุไฟฟา 9,760  กองสวัสดิการ
สังคม

3 สวานไขควงกระแทกไรสาย 13,750  กองสวัสดิการ
สังคม

4 เครื่องเปาลมรอน 5,100  กองสวัสดิการ
สังคม

5 เครื่องเชื่อมอินเวอรเตอรพรอมอุปกรณ 54,320  กองสวัสดิการ
สังคม

88,450 0รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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10. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

1 เลื่อยโซไรสาย ขนาด 10 นิ้ว 53,500  53,500             สํานักชาง

2 เลื่อยยนต ขนาดใบเลื่อย 11.5 นิ้ว 75,000  74,000             สํานักชาง

3 เลื่อยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว 6,900  6,900               สํานักชาง

4 สวานบล็อคไรสาย 1/2 นิ้ว 18 V 17,400  สํานักชาง

5 สวานไรสาย ขนาด 18 V 26,940  25,500             สํานักชาง

179,740 159,900รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส
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14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

170,000  สํานักปลัดฯ

2 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

15,000  สํานักปลัดฯ

3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

47,300  สํานักปลัดฯ

4 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 25,000  สํานักปลัดฯ

5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

38,000  สํานักปลัดฯ

295,300 0รวม

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 374,000  374,000           สํานักคลัง

2 เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา

40,000  สํานักคลัง

3 เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 15,000  สํานักคลัง

4 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

124,600  สํานักคลัง

5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 12,500  12,500             สํานักคลัง

6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

83,600 

83,600             

สํานักคลัง

649,700 470,100รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

162



14.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 64,000  กองการ
เจาหนาที่

2 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ  LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)

15,600  กองการ
เจาหนาที่

3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

34,000  กองการ
เจาหนาที่

4 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 12,500  กองการ
เจาหนาที่

5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย

22,800  กองการ
เจาหนาที่

148,900รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

163



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

700,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่
 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

130,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

3 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 56,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

4 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)

180,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 422,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

23,600  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

(บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

(บาท)

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

7 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card
 Reader)

4,800  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

8 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1

44,400  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

9 ระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video 
Conference)

85,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

10 เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 22,000  กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

1,667,800 0รวม
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14.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

102,000  สํานักงาน
เลขานุการฯ

2 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)

13,000  สํานักงาน
เลขานุการฯ

3 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 15,000  สํานักงาน
เลขานุการฯ

4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

22,800  สํานักงาน
เลขานุการฯ

5 เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น 15,000  สํานักงาน
เลขานุการฯ

167,800 -                 รวม

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

166



1.ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

357,000  สํานัก
การศึกษาฯ

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

79,800  สํานัก
การศึกษาฯ

3 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/
นาที)

18,200  สํานัก
การศึกษาฯ

455,000 0รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1 เครื่องสแกนเนอร 116,000  108000 สํานักชาง

116,000 108,000รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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ครุภัณฑอื่น
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16.ประเภทครุภัณฑอื่น

1 ชุดเครื่องชวยหายใจ SCBA ๒๕๐,๐๐๐  250,000           สํานักปลัดฯ

250,000 250,000รวม

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว
 (บาท)

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
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คณะที่ปรึกษา 
 

1. ดร.ยลดา    หวังศุภกิจโกศล    นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
2. นายนรเสฎฐ    ศิริโรจนกุล  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
3. นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู   รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
4. นายวีระชาติ    ทุงไผแหลม  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
5. นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
6. นายวุฒิชัย     วงศปญโญ  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
7. นายภาดล     ศรีกระโทก  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
8. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 

คณะกรรมการและผูจัดทำ 
 

1. นายชัยยงค   ฮมภิรมย           ผูทรงคุณวุฒิทีผู่บริหารคดัเลือก                   ประธานกรรมการ 
2. นายซาย  ผลกระโทก            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา   กรรมการ 
3. นายสถาพร  โชติกลาง            สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา   กรรมการ   
4. นายเลิศชัย   ธนประศาสน       สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสมีา   กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร   ประสงคทรัพย ผูแทนประชาคมทองถิ่น              กรรมการ 
6. นายสมพงศ      พิมพกลาง      ผูแทนประชาคมทองถิ่น              กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย  จาพิมาย       ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ             กรรมการ 
8. นายกิตติศักด    ธีระวัฒนา      ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ              กรรมการ 
9. นายรังสิยา      นุทกิจ           ผูอำนวยการกองสวัสดิการสงัคม              กรรมการ 
10. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล    รก.หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจงัหวัด      กรรมการ 
11. นายประถม    กลิ่นศรีสุข      ผูทรงคุณวุฒิทีผู่บริหารคัดเลือก   กรรมการ       
                 และเลขานุการ                   
12. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ    ผูชวยเลขานุการ 
13. นางสาวเจนจริา    สุคำภา หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผล         ผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวภัคนันท ศรีชำนาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
15. นายกิตติพิชญ  ดุงโคกกรวด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
16. นายนิพิฐพนธ  มหทัธนบุญนพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
17. นางสาววิลาวัณย    รักธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
18. นางรัตนา       โพธิ์นอก เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
19. นางสาววรรณิกา  ศรีชาคำ เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
20. นางสาวพัชมน  เจรญิสุข ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
21. นายกฤษดา   กันตยาสกุล     พนักงานจางทั่วไป 
 
 
 


