แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)
แกไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
มีนาคม ๒๕62

คํานํา
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 21 เพื่อแกไขโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ไดจัดทําแผนฉบับนี้ เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม
เจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม
ทองถิ่น ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
มีนาคม 2562

สารบัญ
เรื่อง
บัญชีแกไข
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (บัญชีแกไข)
รายละเอียดโครงการแกไข
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
บัญชีครุภัณฑ (ผ.08)

หนา
1
2
3-6
7-8

บัญชีแกไข

1

(แบบ ผ.07)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (บัญชีแกไข)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

รวม 4 ป
งบประมาณ
(บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

0

0

1

1,485,621.34

0

0

0

0

1

1,485,621.34

0

0

1

1,485,621.34

0

0

0

0

1

1,485,621.34

0

0

1

1,485,621.34

0

0

0

0

1

1,485,621.34

2

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แกไข)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองที่นาอยู
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขอความเดิม (หนา 741-742) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
1,485,621.34
1 ขยายเขตเพิ่มขนาด 1.เพื่อขยายเขตหมอ แผนกปรับปรุงแรงสูงภายใน
1.รื
อ
้
ถอนสายอลู
ม
เ
ิ
นี
ย
มแกนเหล็
ก
ขนาด
50
ตร.มม.
หมอแปลงไฟฟา
แปลงไฟฟาในโรงเรียน
โรงเรียนดานเกวียน 2.เพื่อใหมีกระแสไฟฟา จํานวน 3 เสน ระยะทาง 100 ม.
2.พาดสายเคเบิลอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม.
วิทยา
เพียงพอตอการใชงาน จํานวน 3 เสน ระยะทาง 145 ม.
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนกแรงสูงภายใน
1.ปกเสาคอนกรีต ขนาด 12 ม. จํานวน 11 ตน
2.พาดสายเคเบิลอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม.
จํานวน 3 เสน ระยะทาง 270 ม.
3.ประกอบสายยึดโยง จํานวน 8 ชุด
แผนกหมอแปลง
1.ติดตั้งหมอแปลงระบบ 3 เฟส
22000-400/230 โวลท ขนาด 160 เควีเอ
พรอมอุปกรณปองกัน จํานวน 2 เครื่อง
แผนกรื้อถอนแรงต่ํา
1.รื้อถอน เสาคอนกรีต ขนาด 9 ม. จํานวน 12 ตน
2.รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุมฉนวน ขนาด
50 และ95 ตร.มม. จํานวน 1 และ 3 เสน
ระยะทาง 130 ม.

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

รอยละ
โรงเรียนมีกระแส การไฟฟาสวน การไฟฟา
ความสําเร็จ ไฟฟาใช
ภูมิภาค
สวนภูมิภาค
ของโครงการ เพียงพออยางมี อําเภอโชคชัย อําเภอโชคชัย
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน

3

(แบบ ผ.02)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ
ขยายเขตหมอแปลง
ไฟฟาโรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา (ตอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แผนกแรงต่ํา
1.ปกเสาคอนกรีต ขนาด 9 ม. จํานวน 4 ตน
2.พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุมฉนวน ขนาด 50
และ 95 ตร.มม. จํานวน 1 และ 3 เสน ระยะทาง
200 ม.
3.ติดตั้งลอฟาแรงต่ํา จํานวน 31 ชุด
4.ประกอบสายยึดโยง จํานวน 7 ชุด
แผนกรื้อถอนไฟถนน
รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.
จํานวน 1 เสน ระยะทาง 130 ม.
แผนกไฟถนน
1.พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.
จํานวน 1 เสน ระยะทาง 130 ม.
2.ติดตั้งสวิตซ ปด-เปด ไฟถนนดวยพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 3 ชุด
แผนกมิเตอร
1.รื้อถอนมิเตอรแรงต่ําประกอบ ซีที. ขนาดเรโช
150/5 แอมป จํานวน 1 ชุด
2.ติดตั้งมิเตอรแรงสูงประกอบ ซีที. ขนาดเรโช 20/5
แอมป จํานวน 1 ชุด
(ตามประมาณการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย จ.นครราชสีมา)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
อุดหนุน
หลัก
การไฟฟาสวน การไฟฟา
ภูมิภาค
สวนภูมิภาค
อําเภอโชคชัย อําเภอโชคชัย

4

(แบบ ผ.02)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน หนวยงานที่
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
2561
2562
2563
2564
(KPI)
ไดรับ
อุดหนุน
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขอความใหม (หนา 741-742) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เหตุผล แกไขปงบประมาณใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
1,485,621.34
1 ขยายเขตเพิ่มขนาด 1.เพื่อขยายเขตหมอ แผนกปรับปรุงแรงสูงภายใน
รอยละ
โรงเรียนมีกระแส โรงเรียนดาน การไฟฟา
1.รื
อ
้
ถอนสายอลู
ม
เ
ิ
นี
ย
มแกนเหล็
ก
ขนาด
50
ตร.มม.
หมอแปลงไฟฟา
แปลงไฟฟาในโรงเรียน
ความสําเร็จ ไฟฟาใช
เกวียนวิทยา สวนภูมิภาค
จํานวน 3 เสน ระยะทาง 100 ม.
โรงเรียนดานเกวียน 2.เพื่อใหมีกระแสไฟฟา
ของโครงการ เพียงพออยางมี
สํานัก
อําเภอโชคชัย
2.พาดสายเคเบิลอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม.
วิทยา
เพียงพอตอการใชงาน จํานวน 3 เสน ระยะทาง 145 ม.
ประสิทธิภาพใน การศึกษาฯ
การจัดการเรียน
แผนกแรงสูงภายใน
การสอน
1.ปกเสาคอนกรีต ขนาด 12 ม. จํานวน 11 ตน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2.พาดสายเคเบิลอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม.
จํานวน 3 เสน ระยะทาง 270 ม.
3.ประกอบสายยึดโยง จํานวน 8 ชุด
แผนกหมอแปลง
1.ติดตั้งหมอแปลงระบบ 3 เฟส
22000-400/230 โวลท ขนาด 160 เควีเอ
พรอมอุปกรณปองกัน จํานวน 2 เครื่อง
แผนกรื้อถอนแรงต่ํา
1.รื้อถอน เสาคอนกรีต ขนาด 9 ม. จํานวน 12 ตน
2.รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุมฉนวน ขนาด
50 และ95 ตร.มม. จํานวน 1 และ 3 เสน
ระยะทาง 130 ม.

5

(แบบ ผ.02)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ
ขยายเขตหมอแปลง
ไฟฟาโรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา (ตอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

แผนกแรงต่ํา
1.ปกเสาคอนกรีต ขนาด 9 ม. จํานวน 4 ตน
2.พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุมฉนวน ขนาด 50
และ 95 ตร.มม. จํานวน 1 และ 3 เสน ระยะทาง
200 ม.
3.ติดตั้งลอฟาแรงต่ํา จํานวน 31 ชุด
4.ประกอบสายยึดโยง จํานวน 7 ชุด
แผนกรื้อถอนไฟถนน
รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.
จํานวน 1 เสน ระยะทาง 130 ม.
แผนกไฟถนน
1.พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.
จํานวน 1 เสน ระยะทาง 130 ม.
2.ติดตั้งสวิตซ ปด-เปด ไฟถนนดวยพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 3 ชุด
แผนกมิเตอร
1.รื้อถอนมิเตอรแรงต่ําประกอบ ซีที. ขนาดเรโช
150/5 แอมป จํานวน 1 ชุด
2.ติดตั้งมิเตอรแรงสูงประกอบ ซีที. ขนาดเรโช 20/5
แอมป จํานวน 1 ชุด
(ตามประมาณการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย จ.นครราชสีมา)

6

(แบบ ผ.08)
รายละเอียดโครงการแกไข
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
แผนงาน
หมวด
ประเภท
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขอความเดิม (หนา 764) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
64 อุตสาหกรรม
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
1.เพื่อจัดกิจกรรมภายใน โตะหมูบูชา 5 นิ้ว 7 ตัว
54,000
54,000
54,000
และการโยธา
สํานักงาน งานราชพิธีและรัฐพิธีตางๆ -ทําดวยไมแข็งปดทอง
ใหสมพระเกียรติในทุก
-มีโตะหมูบูชา 7 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
พระองค
-มีฐานรองโตะหมู กวาง 49 ซม. ยาว 59 ซม. สูงจากพื้นถึง
2.เพื่อใชตั้งเครื่องราช
ยอด 73 ซม.
สักการะเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3 ชุดๆ ละ 18,000 บาท รวมเปนเงิน 54,000 บาท
ของทุกพระองคฯ
(ราคาทองตลาด)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

54,000 สํานักการชาง

ขอความใหม (หนา 764) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เหตุผล เนื่องจากพิมพรายละเอียดที่กําหนดไวเปนคุณลักษณะของครุภัณฑคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
64 อุตสาหกรรม
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
1.เพื่อจัดกิจกรรมภายใน โตะหมูบูชา 5 นิ้ว 7 ตัว
54,000
54,000
54,000
54,000 สํานักการชาง
และการโยธา
สํานักงาน งานราชพิธีและรัฐพิธีตางๆ -ทําดวยไมแข็งปดทอง
ใหสมพระเกียรติในทุก
-มีโตะหมูบูชา 7 ตัว ความกวางตัวละ 5 นิ้ว
พระองค
-มีฐานรองโตะหมู กวาง 49 ซม. ยาว 59 ซม. สูงจากพื้นถึง
2.เพื่อใชตั้งเครื่องราช
ยอด 73 ซม.
สักการะเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3 ชุดๆ ละ 18,000 บาท รวมเปนเงิน 54,000 บาท
ของทุกพระองคฯ
(ราคาทองตลาด)
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(แบบ ผ.08)
เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ขอความเดิม (หนา 764) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
65 อุตสาหกรรม
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อใชเปาลางทําความ
เครื่องอัดอากาศ ติดตั้งบนรถยนตบรรทุกไมนอยกวา 6 ลอ
และการโยธา
กอสราง
สะอาดบอน้ําบาดาล
จํานวน 1 เครื่อง
1.เปนเครื่องอัดอากาศแบบเกลียว (Screw)
2.สามารถอัดอากาศไดไมนอยกวา 1,000 ลบ.ฟุต/วินาที
3.แรงดันใชงานสูงสุดไมนอยกวา 340 ปอนด/ตร.นิ้ว (ราคา
ทองตลาด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
12,500,000

ขอความใหม (หนา 764) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เหตุผล แกไขเปาหมายใหถูกตองกับที่ดําเนินการจริง
65 อุตสาหกรรม
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
เพื่อใชเปาลางทําความ
เครื่องอัดอากาศ ติดตั้งบนรถยนตบรรทุกไมนอยกวา 6 ลอ
12,500,000
และการโยธา
กอสราง
สะอาดบอน้ําบาดาล
จํานวน 1 เครื่อง
1.เปนเครื่องอัดอากาศแบบเกลียว (Screw)
2.สามารถอัดอากาศไดไมนอยกวา 1,000 ลบ.ฟุต/นาที
3.แรงดันใชงานสูงสุดไมนอยกวา 340 ปอนด/ตร.นิ้ว (ราคา
ทองตลาด)

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

สํานักการชาง
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ที่ปรึกษา
รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี
นายประดิษฐ
กิ่งโก
นางบุญสิตา
ขันธะวินะหุ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

คณะทํางาน
นายชัยเกียรติ
พ.จ.อ.คมกฤษณ
นางสาวพรณภา
นางสาวศิริอร
นางชุติกาญจน
นางพิจิตรา
นายวัชรินทร
นางสาวปยวรรณ

เกษรบัวทอง
เงินโพธิ์
เปยนขุนทด
คิดเห็น
เพียดขุนทด
ปดตาฝาย
สงคทะเล
ประสงคหิงษ

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

