
 

 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

แกไข คร้ังที่ 3                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                                                                          

 

                                                               ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 





 
คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แกไข ครั้งที่ 3 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
ที่  มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2564 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น               
ที่  มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่  21 กุมภาพันธ 2565 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น              
ที่  มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่  19 สิงหาคม 2565 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                
ที่ มท 0810.3/ว 7509  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  เพื่อเปนเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารของผูบริหาร
ทองถิ่น และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 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.2566 แกไข 2 - 3 

รายละเอียดบญัชีโครงการ/กิจกรรม    4  

 สำนักปลัดฯ 5 - 7 
 สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 - 9 

บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 10  

กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว 11 

     บัญชีสรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กจิกรรม และงบประมาณ 12 

     ป พ.ศ. 2565 กรณีที่ยังไมไดกอหนีผู้กพันไว 

รายละเอียดบญัชีโครงการ/กิจกรรม    13  
  กองสวสัดิการสังคม 14 - 20 
   สำนักชาง  21 - 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

๑ 



  

 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(แกไข) 
๒ 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

 ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรดานโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริ

1.2 กลยุทธนอมนําและ
เผยแพรหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางพระราชดําริ

2.5 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

1 33.33% 1,700,000 17.00% สํานักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธทํานุบํารุง
ศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่น

2.6 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 33.33% 8,000,000 80.00% สํานักการศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ

3.2 กลยุทธการสงเสริม
การพัฒนาและยกระดับ
การทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ

2.6 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 33.33% 300,000 3.00% สํานักปลัดฯ

รวมทั้งสิ้น 3 100.00% 10,000,000 100.00%

.
3

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 แกไข ครั้งท่ี 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 



  

 
 

รายละเอียดบญัชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 

4 



 
สำนักปลดัฯ 
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แบบ ผด.02           
        

1. ยุทธศาสตรที่ 1  : ยุทธศาสตรดานโครงการตามแนวทางพระราชดําริ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนดานเกษตร
ผสมผสานแนวใหมตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

1.จัดอบรมทางวิชาการใหกับ
ประชาชนอําเภอประทาย 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   
2.ดูงานนอกสถานที่

1,700,000 1. ศาลาประชาคม
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
2. ดูงานนอกสถานที่

สํานักปลัดฯ หนา 583 
ขอ 19 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 1/2.5/6)

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนดานเกษตร
ผสมผสานแนวใหมตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อําเภอประทาย

1.จัดอบรมทางวิชาการใหกับ
ประชาชนอําเภอประทาย 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   
2.ดูงานนอกสถานที่

1,700,000 1. ศาลาประชาคม
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
2. ดูงานนอกสถานที่

สํานักปลัดฯ หนา 583 
ขอ 19 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 1/2.5/6)

(แกไข
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง 2/2566)

1,700,000

1

6

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1.2 กลยุทธนอมนําและเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดําริ

หมายเหตุที่

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2566 หนา 12)

ขอความใหม   แกไขชื่อโครงการใหตรงตามบัญชีเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2566 ครั้งที่ 2

ที่
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หมายเหตุ



แบบ ผด.02           

 

1. ยุทธศาสตรที่ 3 :  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

3 โครงการนักเลาเร่ืองทองถิ่น จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปน
การกระตุนเศรษฐกิจ ภายใน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 
ครั้ง/ป

300,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ หนา 609 ขอ 3
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

3/2.6/3)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

3 โครงการฝกอบรมนักเลาเรื่อง
ทองถิ่น

จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปน
การกระตุนเศรษฐกิจ ภายใน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 
ครั้ง/ป

300,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัดฯ หนา 609 ขอ 3
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

3/2.6/3)
(แกไข

เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง 2/2566)

300,000
1

7

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566 แกไข ครั้งที่ 3

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

หมายเหตุ

3.2 กลยุทธการสงเสริมการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2566 หนา 14)

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม  แกไขชื่อโครงการใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2566 ครั้งที่ 2 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

หมายเหตุ



 
สำนักการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 
 

8 



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

การ หลัก
1 สงเสริมและสนับสนุน

กิจการกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ดําเนินการตามโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจการกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

6,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 586
ขอ 01

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
2/2.1/2)

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

การ หลัก
1 สงเสริมและสนับสนุน

กิจการกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
ดําเนินการตามโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจการกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

8,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 586
ขอ 01

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
2/2.1/2)

(โอนคร้ังที่ 6
+ 2,000,000)

   8,000,000

1

9

ขอความใหม   แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ป 2566 ครั้งที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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.ค.

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แกไข ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.6 กลยุทธทํานุบํารุงศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2566 หนา 259)

รวมโครงการ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

เม.ย.



  

 
บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว 
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

 ท่ีดําเนินการ โครงการท้ังหมด (บาท) งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 3.2 แผนงานการเกษตร 1 50.00% 1,538,500 47.51% กองสวัสดิการ
สังคม

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง 3.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

1 50.00% 1,700,000 52.49% สํานักชาง

รวมทั้งสิ้น 2 100.00% 3,238,500 100.00%

12

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ (ป พ.ศ. 2565)
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 แกไข คร้ังที่ 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันไว



  

 
 

รายละเอียดบญัชีโครงการ/กิจกรรม 
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กองสวัสดิการสังคม 
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แบบ ผด.02

 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 โครงการศูนย

เกษตรอัจฉริยะ
กิจกรรม
1.กอสรางโรงเรือนพรอมติดตั้งอุปกรณ ศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อําแภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา (งบประมาณ 910,600 บาท)
1.1 ติดตั้งโรงเรือนกางมุง ทรงหลังคาโคง ขนาด
ความกวางไมนอยกวา 6 เมตร ความยาวไมนอย
กวา 24 เมตร ความสูงไมนอยกวา 2.5 เมตร 
จํานวน 1 โรงเรือน ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด
1.2 ติดตั้งชุดควบคุมสมารทฟารมและตัวตรวจจับ
(ในโรงเรือน)
1.3 ติดตั้งระบบไฟฟาพรอมอุปกรณ
1.4 ติดตั้งระบบประปาและน้ําหยดพรอมสปริง
เกอรรดน้ํา

1,538,500 ศูนยการ
เรียนรู

เศรษฐกิจ
พอเพียง 
อําเภอบัว

ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

(โอนครั้งที่ 27)
(เพิ่มเติม
ครั้งที่ 14

  3/3.2/4) 
(กันเงินป 65 

ดําเนินการป 66)
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1.ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการเกษตร

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แกไข ครั้งที่ 3
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.2  แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2566 หนา 427 - 429)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันไว

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



 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบปฏิบัติการเกษตร
อัจฉริยะ จํานวน 1 ระบบ  (งบประมาณ 
42,700 บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 พัดลมระบายอากาศขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
 มอเตอร 1/4 hp 220 VAC แบบมีบานเกล็ด 
ปด-เปดลม ปองกันแมลงขณะไมใชงาน
2.2 ปมน้ําแรงดันอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 
220 VAC 1 hp แรงดัน 2 บาร
2.3 แทงคน้ํากันตะไครน้ํา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1,000 ลิตร
2.4 คาบริการแพลตฟอรมสมารทฟารมหรือ
ระบบซอฟทแวร
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด
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1.ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.2  แผนงานการเกษตร



 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

3.จัดซื้อระบบโดรนเพื่อการอารักขาพืช จํานวน 1
 ชุด (งบประมาณ 585,200 บาท) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ถังบรรจุน้ํายา สูงสุด 30 ลิตร
3.2 6 ใบพัด 16 หัวฉีดและปม 2 ตัว
3.3 มาตรฐาน IP67 ปองกันน้ําและฝน
3.4 กลอง FPV 2 ตัว ดานหนาและหลัง
3.5 ระบบเรดารทรงกลมกันชนรอบทิศทาง
3.6 รัศมีพนน้ํายา 4-9 เมตร
3.7 อัตราการฉีด 75-100 ไร/ชั่วโมง
3.8 ฉีดพนเร็ว 8 ลิตร/นาที
3.9 ความเร็วในการชารจ 10-15 นาที
3.10 แบตเตอรี่สํารองไมนอยกวา 2 กอน
3.11 ชุดเครื่องชารจแบตเตอรี่ ไมนอยกวา 1 ชุด
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด
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1.ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการเกษตร

3.2  แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

 

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



 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

1 โครงการศูนย
เกษตรอัจฉริยะ

กิจกรรม
1.กอสรางโรงเรือนพรอมติดตั้งอุปกรณ ศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อําแภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา (งบประมาณ 910,600 บาท)
1.1 ติดตั้งโรงเรือนกางมุง ทรงหลังคาโคง ขนาด
ความกวางไมนอยกวา 6 เมตร ความยาวไมนอย
กวา 24 เมตร ความสูงไมนอยกวา 2.5 เมตร 
จํานวน 1 โรงเรือน ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด
1.2 ติดตั้งชุดควบคุมสมารทฟารมและตัวตรวจจับ
(ในโรงเรือน)
1.3 ติดตั้งระบบไฟฟาพรอมอุปกรณ
1.4 ติดตั้งระบบประปาและน้ําหยดพรอมสปริง
เกอรรดน้ํา

1,538,500 ศูนยการ
เรียนรู

เศรษฐกิจ
พอเพียง 
อําเภอบัว

ลาย จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

(โอนครั้งที่ 27)
(เพิ่มเติม
ครั้งที่ 14

  3/3.2/4) 
(กันเงินป 65 

ดําเนินการป 66)
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3.2  แผนงานการเกษตร

ขอความใหม   แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

1.ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการเกษตร

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

 

ก.ย.รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.



 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

2.จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบปฏิบัติการเกษตร
อัจฉริยะ จํานวน 1 ระบบ  (งบประมาณ 
42,700 บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 พัดลมระบายอากาศขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
 มอเตอร 1/4 hp 220 VAC แบบมีบานเกล็ด 
ปด-เปดลม ปองกันแมลงขณะไมใชงาน
2.2 ปมน้ําแรงดันอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 
220 VAC 1 hp แรงดัน 2 บาร
2.3 แทงคน้ํากันตะไครน้ํา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1,000 ลิตร
2.4 คาบริการแพลตฟอรมสมารทฟารมหรือ
ระบบซอฟทแวร
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

19

3.2  แผนงานการเกษตร

1.ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการเกษตร

 

ส.ค. ก.ย.รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.



 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

ที่ โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3.จัดซื้อระบบโดรนเพื่อการอารักขาพืช จํานวน 1
 ชุด (งบประมาณ 585,200 บาท) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ถังบรรจุน้ํายา สูงสุด 30 ลิตร
3.2 6 ใบพัด 16 หัวฉีดและปม 2 ตัว
3.3 มาตรฐาน IP67 ปองกันน้ําและฝน
3.4 กลอง FPV 2 ตัว ดานหนาและหลัง
3.5 ระบบเรดารทรงกลมกันชนรอบทิศทาง
3.6 รัศมีพนน้ํายา 4-9 เมตร
3.7 อัตราการฉีด 75-100 ไร/ชั่วโมง
3.8 ฉีดพนเร็ว 8 ลิตร/นาที
3.9 ความเร็วในการชารจ 10-15 นาที
3.10 แบตเตอรี่สํารองไมนอยกวา 2 กอน
3.11 ชุดเครื่องชารจแบตเตอรี่ ไมนอยกวา 1 ชุด
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑแตหาซื้อไดตามราคาทองตลาด

1,538,500
1
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1.ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการเกษตร

รวมโครงการ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

3.2  แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 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)

 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)

(กันเงิน ป65
ดําเนินการ ป66)

       7,700,000

1
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ส.ค.

พ.ค. มิ.ย.

รวมงบประมาณ

รวม

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

มิ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แกไข คร้ังที่ 3

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.

ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนการดําเนินงาน ป 2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 10 หนา 9 )

ขอความใหม  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายวุฒิชัย  วงคปญโญ   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต       เกตุสระนอย  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางศรีวรรณ      เจริญเดช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา       ช้ันกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 


