
 
 
 
 
 
  
      
    
   
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ.2565  

เพิ่มเติม คร้ังที่ 10                                                                                             
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
 

                                       
 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                      

                                                               ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

กันยายน  2565 
 





 
คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่  10 ของ           
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และ        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่  6 
พฤศจิกายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 เพื่อเปนเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  
และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   

 องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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สวนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                          1    

บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                2 

บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม    3 

สำนักปลัดฯ 4 - 5 
กองสวสัดิการสังคม                                                      6 - 7 
สำนักชาง                                                      8 - 9 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



  

 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เพิ่มเติม) 
  ๒ 



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 33.33% 1,000,000 11.31% สํานักปลัดฯ

รวม 1 33.33% 1,000,000 11.31%

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงาน 3.2 การเกษตร 1 33.33% 142,720 1.61% กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 33.33% 142,720 1.61%

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 33.33% 7,700,000 87.08% สํานักชาง

รวม 1 33.33% 7,700,000 87.08%

รวมทั้งสิ้น 3 100.00% 8,842,720 100.00%

3

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



 
 

สำนักปลดัฯ 
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ผด.02

สถานท่ี หนวยงาน
โครงการ   ดําเนิน รับผิดชอบ

การ หลัก
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชน ดานเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
 อําเภอปากชอง

1.จัดอบรมทางวิชาการ
ใหกับประชาชนอําเภอ
ปากชอง และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
2.ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
ระยอง

1,000,000 1.ศาลาประชาคม
อําเภอปากชอง
2.จังหวัดระยอง

สํานักปลัดฯ (โอน 23)
(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 14 
1/2.5/12)

1,000,000

1

5

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 10

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รวมงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

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

ท่ี
หมายเหตุส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวมโครงการ

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

มิ.ย. ก.ค.



 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาการเกษตร

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

การ หลัก
1 โครงการสงเสริมไมผลหรือพืช

เศรษฐกิจใหมเพื่อความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

142,720 ในพื้นที่
จังหวัด

นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

(โอน 24)
(เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 14  
3/3.2/1)

142,720

1

7

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

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

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานการเกษตร

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.



 
 

สำนักชาง 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

การ หลัก
1 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโนนงิ้ว หมูที่ 14 
ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนงิ้ว หมูที่ 14 
ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช
 จังหวัดนครราชสีมา ความกวาง
 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
 ไมมีทางเทา  ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด

    7,700,000 บานโนนงิ้ว หมูที่ 14
 ตําบลหนองพลวง 

อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

สํานักชาง (โอน 22)
(เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 14
6/3.1/4)

      7,700,000

1

9

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 10

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.

รวมงบประมาณ
รวม

ม.ค. ก.พ. มี.ค.



 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


