
                
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565  

แกไข คร้ังที่ 10                                                                                           
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 

 
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
กรกฎาคม 2565 

 





 
คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 10 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 - 10 
 กองสวสัดิการสังคม  11 - 14  
 กองสาธารณสุข  15 - 19 

 ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข 20 
 ประเภทครุภัณฑสำนกังาน 21 - 28  
 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 29 - 32  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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 6 50.00% 2,732,800 47.76% สํานักการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม 6 50.00% 2,732,800 47.76%

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 3 25.00% 560,000 9.79% กองสวัสดิการสังคม,

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมกรณ

โพธ์ิกลาง ,
สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง
รวม 3 25.00% 560,000 9.79%

5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 3 25.00% 2,429,000 42.45% กองสาธารณสุข

รวม 3 25.00% 2,429,000 42.45%
รวมทั้งสิ้น 12 100.00% 5,721,800 100.00%

3

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ. 2565
                                                แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 10 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 



 
สำนักการศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
4 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

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

การ หลัก
2 ประสานแผนพัฒนาการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

300,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 270
ขอ 03

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/39)

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

การ หลัก
2 ประสานแผนพัฒนาการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

300,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 270
ขอ 03

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/39)

5

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 76

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 10  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา
กิจกรรม
คาใชจายการดําเนินการตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 271
ขอ 04

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/44)

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

การ หลัก
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา
กิจกรรม
คาใชจายการดําเนินการตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 271
ขอ 04

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/44)

6

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 76 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
6 พัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองคกร

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางานในองคกร

198,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 273
ขอ 07

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11
2/2.1/8)
(โอน 2

- 102,000)

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

การ หลัก
6 พัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพกระบวนการ
ทํางานในองคกร

กิจกรรม
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางานในองคกร

82,800 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 273 ขอ
 07

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 11
2/2.1/8)
(โอน 2

- 102,000)
(โอน 8

- 115,200)

7

ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 8 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 77 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 5 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
16 งานมหกรรมการจัดการศึกษา

โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการ
ศึกษา และการแขงขันทักษะทางวิชาการ
 ระดับองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

800,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 346
ขอ 64

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/36)

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

การ หลัก
16 งานมหกรรมการจัดการศึกษา

โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการ
ศึกษา และการแขงขันทักษะทางวิชาการ
 ระดับองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1,200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 346
ขอ 64

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/36)
(โอน 14

+400,000)

8

ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 14

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 80 , แกไข ครั้งที่ 9 หนา 6 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
17 งานมหกรรมการจัดการศึกษา

ทองถ่ิน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

650,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 347
ขอ 65

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/35)
(โอน 11

- 50,000)

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

การ หลัก
17 งานมหกรรมการจัดการศึกษา

ทองถ่ิน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม
- คาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

750,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 347
ขอ 65

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/35)
(โอน 11

- 50,000)
(โอน 14 

+100,000)

9

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ป 2565 ครั้งที่ 14

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 81 , แกไข ครั้งที่ 9 หนา 7 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย.



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

การ หลัก
22 อบรมเชิงปฏิบัติการผูตัดสิน

กีฬา ผูฝกสอนกีฬา นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม    
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผูตัดสินกีฬา ผูฝก
สอนกีฬา นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 350
ขอ 71

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/23)

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

การ หลัก
22 อบรมเชิงปฏิบัติการผูตัดสิน

กีฬา ผูฝกสอนกีฬา นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม    
คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผูตัดสินกีฬา ผูฝก
สอนกีฬา นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

200,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 350
ขอ 71

(เปล่ียนแปลง
 ครั้งท่ี 5

2/2.1/23)

    2,732,800

6

10

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 82 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

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



 
กองสวัสดิการสังคม 

 
 

11 



ผด.02        

1.ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก
3 โครงการการชวยเหลือ

ประชาชนดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

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

200,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 409
ขอ 18
(เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7 
4/2.3/1)

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

การ หลัก
3 โครงการการชวยเหลือ

ประชาชนดานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

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

200,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 409
ขอ 18
(เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7 
4/2.3/1)

200,000

1
12

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 10

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 57 )

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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. ก.ย.



ผด.02       

1.ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก

6 โครงการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูสูงอายุ

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

60,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

หนา 402
ขอ 7

(ทบทวน
4/2.3/25)

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

การ หลัก

6 โครงการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูสูงอายุ

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

60,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

หนา 402
ขอ 7

(ทบทวน
4/2.3/25)

60,000
1

13

มิ.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ส.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 10

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

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

ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 67 )

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.



ผด.02      

1.ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาสังคม

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

การ หลัก
1 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง (โครงการ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 จังหวัด
นครราชสีมา/

และตางจังหวัด

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 404 
ขอ 9

(เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 1 
4/2.3/2)

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

การ หลัก
1 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง (โครงการ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวัดมวง)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขอความเห็นชอบ
3.ดําเนินการตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ขออนุมัติเบิกเงินตามระเบียบ

300,000 จังหวัด
นครราชสีมา/

และตางจังหวัด

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 404 
ขอ 9

(เปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 1 
4/2.3/2)

300,000
1

14

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 10

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

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.

ส.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2565  หนา 71 )

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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.



 
กองสาธารณสุข 

 
 

15 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
7 โครงการพัฒนาศักยภาพ

แกนนําสุขภาพเพื่อการ
ดูแลสุขภาพแบบองครวม
ในชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

ศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู 
และประสบการณในการ
เสริมสรางสุขภาวะแบบองครวม 
ใหแกแกนนําสุขภาพ

769,000 อําเภอพิมาย 
จังหวัด

นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หนา 372 ขอ 10
(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 8

5/2.2/1)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
7 โครงการพัฒนาศักยภาพ

แกนนําสุขภาพเพื่อการ
ดูแลสุขภาพแบบองครวม
ในชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

ศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู 
และประสบการณในการ
เสริมสรางสุขภาวะแบบองครวม 
ใหแกแกนนําสุขภาพ

769,000 อําเภอพิมาย 
จังหวัด

นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หนา 372 ขอ 10
(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 8

5/2.2/1)

16

หมาย
เหตุ

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมาย
เหตุ

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

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 10

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

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.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 32)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
9 โครงการสงเสริมคนโคราช

สุขภาพดี ทุกชวงวัย ดวย
หลัก 3อ. อาหารดี 
อารมณดี และออกกําลัง
กายดี

๑ อบรมแกนนําหมูบานดานการ
สรางเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย
๒ อบรมแกนนําในโรงเรียนเพื่อ
แกไขภาวะโภชนาการเกินและ
ทันตสุขภาพ 
๓ อบรมแกนนําหมูบานดานการ
พัฒนาความรูเรื่องโรคติดตอไม
เรื้อรัง และพัฒนาทักษะในการ
ติดตามระดับน้ําตาลปลายนิ้ว
๔ อบรมแกนนําหมูบานดานการ
สรางเสริมสุขภาพ และฟนฟู
สุขภาพผูสูงอายุ

660,000 อําเภอพิมาย 
จังหวัด

นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หนา 373 ขอ 12
(เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 
5/2.2/3)

17

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 33 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมาย
เหตุ

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



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
9 โครงการสงเสริมคนโคราช

สุขภาพดี ทุกชวงวัย ดวย
หลัก 3อ. อาหารดี 
อารมณดี และออกกําลัง
กายดี

๑ อบรมแกนนําหมูบานดานการ
สรางเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย
๒ อบรมแกนนําในโรงเรียนเพื่อ
แกไขภาวะโภชนาการเกินและ
ทันตสุขภาพ 
๓ อบรมแกนนําหมูบานดานการ
พัฒนาความรูเรื่องโรคติดตอไม
เรื้อรัง และพัฒนาทักษะในการ
ติดตามระดับน้ําตาลปลายนิ้ว
๔ อบรมแกนนําหมูบานดานการ
สรางเสริมสุขภาพ และฟนฟู
สุขภาพผูสูงอายุ

660,000 อําเภอพิมาย 
จังหวัด

นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หนา 373 ขอ 12
(เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 
5/2.2/3)

18

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมาย
เหตุ

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

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพภาคีเครือขายดาน
สุขภาพและประชาชน

จัดฝกอบรม และศึกษาดูงานการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข 
การแพทยแผนไทยและพืช
สมุนไพรใหความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู ใหแกแกนนําสุขภาพ ภาคี
เครือขายดานสุขภาพ และ
ประชาชน

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หนา 374 ขอ 14
(เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 
5/2.2/5)

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพภาคีเครือขายดาน
สุขภาพและประชาชน

จัดฝกอบรม และศึกษาดูงานการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข 
การแพทยแผนไทยและพืช
สมุนไพรใหความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู ใหแกแกนนําสุขภาพ ภาคี
เครือขายดานสุขภาพ และ
ประชาชน

1,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สาธารณสุข

หนา 374 ขอ 14
(เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 
5/2.2/5)

   2,429,000

3
19

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมาย
เหตุ

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

เม.ย. พ.ค.

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 36 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมาย
เหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



 

ครุภัณฑ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(แกไข) 

๒0 



 
ครุภัณฑสำนกังาน 

๒1 



ผด.02/1

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
11 เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 26,000 บีทียู

จัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 26,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 36,000 
บาท  จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

72,000 ศูนย
ประสานงานฯ
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา 191
ขอ 24

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

การ หลัก
11 เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 26,000 บีทียู

จัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 26,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 36,000 
บาท  จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

72,000 ศูนย
ประสานงานฯ
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา 191
ขอ 24

22

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกไข ครั้งที่ 10

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 320 )

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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



ผด.02/1

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
12 โตะประชุม จัดซ้ือโตะประชุม จํานวน 13 ตัว 

ตัวละ 3,500 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
- โตะประชุมโลง 
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 200 × 
ยาว 60 × สูง 75 ซม. 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

45,500 ศูนย
ประสานงานฯ
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา 191
ขอ 25

23

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 321 )

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



ผด.02/1

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

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

การ หลัก
12 โตะประชุม จัดซ้ือโตะประชุม จํานวน 13 ตัว 

ตัวละ 3,500 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
- โตะประชุมโลง 
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 200 × 
ยาว 60 × สูง 75 ซม. 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซื้อได
ตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

45,500 ศูนย
ประสานงานฯ
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา 191
ขอ 25

24

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ผด.02/1

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
13 เกาอ้ี จัดซ้ือเกาอี้ประชุม จํานวน 24 ตัวๆ

 ละ 2,800 บาท  
โดยมีลักษณะดังนี้  
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 × 
ยาว 64 × สูง 90 ซม. 
- เกาอี้บุหนัง มีพนักพิง 
- ปรับระดับสูง-ต่ํา 
ไดเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

67,200 ศูนย
ประสานงานฯ
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา 192
ขอ 26
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ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 320 )

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



ผด.02/1

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

 

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

การ หลัก
13 เกาอ้ี จัดซ้ือเกาอี้ประชุม จํานวน 24 ตัวๆ

 ละ 2,800 บาท  
โดยมีลักษณะดังนี้  
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 × 
ยาว 64 × สูง 90 ซม. 
- เกาอี้บุหนัง มีพนักพิง 
- ปรับระดับสูง-ต่ํา 
ไดเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

67,200 ศูนย
ประสานงานฯ
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา 192
ขอ 26
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

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

การ หลัก
14 เกาอ้ี จัดซ้ือเกาอี้ประธาน จํานวน 1 ตัวๆ

 ละ 3,800 บาท  โดยมีลักษณะ
ดังนี้ 
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 63 × 
ยาว 62 × สูง 120 ซม.
- เกาอี้บุหนัง มีพนักพิง             
- ปรับระดับสูง-ต่ํา ได          
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

3,800 ศูนย
ประสานงานฯ
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา 192
ขอ 27

27

พ.ย. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 320 )

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

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

การ หลัก
14 เกาอ้ี จัดซ้ือเกาอี้ประธาน จํานวน 1 ตัวๆ

 ละ 3,800 บาท  โดยมีลักษณะ
ดังนี้ 
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 63 × 
ยาว 62 × สูง 120 ซม.
- เกาอี้บุหนัง มีพนักพิง             
- ปรับระดับสูง-ต่ํา ได          
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซื้อ
ไดตามราคาในทองตลาด (ราคา
ทองตลาด)

3,800 ศูนย
ประสานงานฯ
อําเภอขาม
สะแกแสง

สํานักปลัดฯ หนา 192
ขอ 27

188,500
4
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

หรืออิเล็กทรอนิกส 

29 
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14. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

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

การ หลัก
2 เครื่องพิมพ Multifunction

 เลเซอร หรือ LED ขาวดํา
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท (เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

40,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 247

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

การ หลัก
2 เครื่องพิมพ Multifunction

 เลเซอร หรือ LED ขาวดํา
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท (เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

40,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 247

30

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข ครั้งที่ 10

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 365 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 10 , แกไข ครั้งที่ 8 หนา 12 )

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

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

การ หลัก
3 เครื่องพิมพ Multifunction

 เลเซอร หรือ LED สี
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท (เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248

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

การ หลัก
3 เครื่องพิมพ Multifunction

 เลเซอร หรือ LED สี
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท (เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

15,000 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248
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ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 365 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 11  , แกไข คร้ังที่ 8 หนา 13 )

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

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

การ หลัก
4 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบท่ี 1

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หนา/นาที) จํานวน 14 
เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท (เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

124,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248

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

การ หลัก
4 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบท่ี 1

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หนา/นาที) จํานวน 14 
เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท (เปนไป
ตามคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับลาสุด)

124,600 อบจ.
นครราชสีมา

สํานักคลัง  หนา 248

179,600
3
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ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 หนา 365 , แกไข ครั้งที่ 3 หนา 12  , แกไข ครั้งที่ 8 หนา 14 )

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



 

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 

 
 
 
 
 
 

 


