
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565  

แกไข คร้ังที่ 7                                                                                           
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 

 
 
                                                             
                                                                                                                                                                             

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

เมษายน 2565 
 





คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 7 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่สำคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
               องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                 เร่ือง                                                                         หนา 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                        1    

      บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข 2  
                บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 3   

      สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    4 - 5  
 สำนักชาง  6 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(แกไข) 
๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 50.00% 1,200,000 70.59% สํานักการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม 1 50.00% 1,200,000 70.59%

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 50.00% 500,000 29.41% สํานักชาง

รวม 1 50.00% 500,000 29.41%

รวมทั้งสิ้น 2 100.00% 1,700,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2565
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 7 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สำนักการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

  
๔ 



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
7 การนําเสนอผลงานทาง

วิชาการของบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอ
สังเขป เชน คาอาหาร คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุ 
อุปกรณ คาของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ 
และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเปน

1,200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 273
ขอ 08 

(เพิ่มเติม ครั้งที่
 8

2/2.1/8)

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

การ หลัก
7 การนําเสนอผลงานทาง

วิชาการของบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคาใชจายสรุปพอ
สังเขป เชน คาอาหาร คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุ 
อุปกรณ คาของรางวัลในการจัดงาน ฯลฯ 
และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเปน

1,200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 273
ขอ 08 

(เพิ่มเติม ครั้งที่
 8

2/2.1/8)

 1,200,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 7

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 78)
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สำนักชาง 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

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

การ หลัก
5 กอสรางถนนหินคลุกพรอม

บดทับแนน สายบานหนอง
ปรือ หมูที่ 5 ตําบลบึงสําโรง 
เชื่อมโรงเรียนแกงสนามนาง
พิทยาคม ตําบลแกงสนาม
นาง อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุกพรอมบดอัดแนน
กวาง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 695 เมตร
 หนา 0.15 เมตร รวมปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 440 ลูกบาศกเมตร ตาม
แบบ และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

    500,000 สายบานหนองปรือ 
หมูที่ 5 ตําบลบึง
สําโรง เชื่อมโรงเรียน
แกงสนามนางพิทยา
คม ตําบลแกงสนาม
นาง อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 495
ขอ 005

(เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 11

6/3.1/22)

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

การ หลัก
5 กอสรางถนนหินคลุกพรอม

บดอัดแนน สายบานหนอง
ปรือ หมูที่ 5 ตําบลบึงสําโรง 
เชื่อมโรงเรียนแกงสนามนาง
พิทยาคม ตําบลแกงสนาม
นาง อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนนหินคลุกพรอมบดอัดแนน
กวาง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 695 เมตร
 หนา 0.15 เมตร รวมปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 440 ลูกบาศกเมตร ตาม
แบบ และรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด

    500,000 สายบานหนองปรือ 
หมูที่ 5 ตําบลบึง
สําโรง เชื่อมโรงเรียน
แกงสนามนางพิทยา
คม ตําบลแกงสนาม
นาง อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักชาง หนา 495
ขอ 005

(เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 11

6/3.1/22)

 500,000
1

ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 214 )

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2565

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

รวมงบประมาณ
รวม

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 7

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต       เกตุสระนอย  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา       ช้ันกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 


