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คํานํา 

 การจัดทํ าแผนการดําเนิ นงาน   ประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ. 2562 แก ไข ครั้ งที่  1  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 และหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/       
ว 6247 ลงวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น         
และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  
และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(แกไข) 
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๒



ผด 01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน
แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 10 50.00% 35,356,278 85.60% สํานักการศึกษาฯ ,โรงเรียนในสังกัด

รวม 10 50.00% 35,356,278 85.60%
3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 5.00% 400,000 0.97% กองสงเสริมฯ
รวม 1 5.00% 400,000 0.97%

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 1 5.00% 200,000 0.48% สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมกรณ    
โพธิ์กลาง 

รวม 1 5.00% 200,000 0.48%
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 3 15.00% 928,000 2.25% กองกิจการสภา, 
กองแผนและงบประมาณ,

กองการเจาหนาที่ 
รวม 3 15.00% 928,000 2.25%

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 5.00% 1,120,200 2.71% สํานักการชาง

 รวม 1 5.00% 1,120,200 2.71%
10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 1 5.00% 1,000,000 2.42% สํานักการชาง

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 15.00% 2,300,000 5.57% สํานักการชาง

 รวม 4 20.00% 3,300,000 7.99%
รวมท้ังสิ้น 20 100.00% 41,304,478 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แกไข)
แผนการดําเนินงาน  แกไข คร้ังที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

it
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กองสงเสริมคุณภาพชีวติ 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 สงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน

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

400,000 อ.พระทองคํา,  
คง, บัวลาย,  
โนนไทย, บาน
เหลื่อม, แกง

สนามนาง, สีดา,
 ขามสะแกแสง, 
หนองบุญมาก, 

เมือง

กอง
สงเสริมฯ

หนา 566
ขอ 2
(ผ.01
3/2.5/1)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 14 )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เม.ย. พ.ค.ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ลําดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. มิ.ย.ก.พ. มี.ค.ธ.ค.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 สงเสริมและแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพประชาชน

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

400,000 อ.พระทองคํา,  
คง, บัวลาย,  
โนนไทย, บาน
เหลื่อม, แกง

สนามนาง, สีดา,
 ขามสะแกแสง, 
หนองบุญมาก, 

เมืองยาง

กอง
สงเสริมฯ

หนา 566
ขอ 2
(ผ.01
3/2.5/1)

400,000     

1

รวมงบประมาณ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย.

รวมโครงการ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขสถานที่ดําเนินการใหถูกตอง

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

it
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ผด.02

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

4 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและทัศน
ศึกษา

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

   200,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

หนา 549
ขอ 5
(ผ.01
4/2.3/18)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ก.ย.

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม

ต.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 27 )

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.พ.ย. ม.ค.

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ธ.ค. เม.ย. พ.ค.

it
Typewriter
๗



ผด.02

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

4 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและทัศน
ศึกษา

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

   200,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง

หนา 549
ขอ 5
(ผ.01
4/2.3/18)

200,000

1

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 4  : ดานการพัฒนาสังคม

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย.
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กองกิจการสภา 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ หมายเหตุ

การ หลัก

5 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานผูเกี่ยวของ
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลดําเนินโครงการ

       300,000  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 167
ขอ 14

(ครั้งที่ 2
ผ.01  

8/1.1/2)

ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 54 )

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

พ.ค.

it
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ หมายเหตุ

การ หลัก

5 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานผูเกี่ยวของ
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลดําเนินโครงการ

       300,000  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 167
ขอ 14

(ครั้งที่ 2
ผ.01  

8/1.1/2)

300,000
1

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

it
Typewriter
๑๑



 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 
 

it
Typewriter
๑๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 

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

การ หลัก

8 โครงการฝกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด  
ผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการตามโครงการ
3. สรุปและรายงานผล

700,000  อบจ.นม. กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 190
ขอ 8

(ผ.01/
8/1.1/37)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 72 )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

it
Typewriter
๑๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8  : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 

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

การ หลัก

8 โครงการฝกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด  
ผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการตามโครงการ
3. สรุปและรายงานผล

200,000  อบจ.นม. กองแผนและ
งบประมาณ

หนา 190
ขอ 8

(ผ.01/
8/1.1/37)

200,000

1

ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 3

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวมโครงการ

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

it
Typewriter
๑๔



 
 

กองการเจาหนาที ่
 

 
 

it
Typewriter
๑๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 

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

การ หลัก

4 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิค
และหลักเกณฑการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นระบบแทงและ
ความกาวหนาของขาราชการ
และลูกจางประจําในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
1.สํารวจกลุมเปาหมายเพื่อเขารวม
โครงการ 
2.ขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ  
3.ขออนุมัติงบประมาณในโครงการฯ  
4.ขออนุมัติยืมเงินคาใชจาย 
5.แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการตาม
โครงการฯ  
6.เชิญวิทยากร  
7.ประสานสถานที่จัดฝกอบรม 
8.แจงกลุมเปาหมายที่เขารับการ
ฝกอบรม 
9.เชิญผูบริหาร  
10.เชิญผูมีเกียรติ  
11.ดําเนินการฝกอบรม  
12.ขออนุมัติสงใชเงินยืมฯ/วางฎีกา  
13.รายงานผลการฝกอบรมฯ 

428,000 โรงแรมในเขต
อําเภอเมือง
นครราชสีมา  
จังหวัด
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 168
ขอ 17

(ครั้งที่ 2 
ผ.01

8/1.1/38)

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 40 )

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

it
Typewriter
๑๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 8 : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 

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

การ หลัก

4 โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิค
และหลักเกณฑการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นระบบแทงและ
ความกาวหนาของขาราชการ
และลูกจางประจําในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
1.สํารวจกลุมเปาหมายเพื่อเขารวม
โครงการ 
2.ขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ  
3.ขออนุมัติงบประมาณในโครงการฯ  
4.ขออนุมัติยืมเงินคาใชจาย 
5.แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการตาม
โครงการฯ  
6.เชิญวิทยากร  
7.ประสานสถานที่จัดฝกอบรม 
8.แจงกลุมเปาหมายที่เขารับการ
ฝกอบรม 
9.เชิญผูบริหาร  
10.เชิญผูมีเกียรติ  
11.ดําเนินการฝกอบรม  
12.ขออนุมัติสงใชเงินยืมฯ/วางฎีกา  
13.รายงานผลการฝกอบรมฯ 

428,000 โรงแรมในเขต
อําเภอเมือง
นครราชสีมา  
จังหวัด
นครราชสีมา

กองการ
เจาหนาที่

หนา 168
ขอ 17

(ครั้งที่ 2 
ผ.01

8/1.1/38)

428,000

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

it
Typewriter
๑๗



 
 

สํานักการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

it
Typewriter
๑๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

9 พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุม
สาระการเรียนรูในสังกัด 
อบจ.นม. ใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุมสาระการ
เรียนรูในสังกัด อบจ.นม. ใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

7,500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

หนา 235
ขอ 10
(ผ.01/ 
2/2.1/94)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 350 )

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

it
Typewriter
๑๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

9 พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุม
สาระการเรียนรูในสังกัด 
อบจ.นม. ใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุมสาระการ
เรียนรูในสังกัด อบจ.นม. ใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

7,284,670 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

หนา 235
ขอ 10
(ผ.01/ 
2/2.1/94)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 3

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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 แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

it
Typewriter
๒๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

10 ธรรมะศึกษา กิจกรรม
- ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 
นครราชสีมา/ขาราชการและเจาหนาที่ที่ 
เกี่ยวของ สํานักศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม จํานวน 70 คน - ผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัด องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
58 คน - ครูผูสอน โรงเรียนละ 4 คน 
จํานวน 232 รวมทั้งสิ้น 360 คน

689,500 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

หนา 236
ขอ 12
(คร้ังที่ 2 
ผ.01/ 
2/2.1/431)

ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 351 )

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

it
Typewriter
๒๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

10 ธรรมะศึกษา กิจกรรม
- ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 
นครราชสีมา/ขาราชการและเจาหนาที่ที่ 
เกี่ยวของ สํานักศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม จํานวน 70 คน - ผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัด องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
58 คน - ครูผูสอน โรงเรียนละ 4 คน 
จํานวน 232 รวมทั้งสิ้น 360 คน

689,500 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

หนา 236
ขอ 12
(คร้ังที่ 2 
ผ.01/ 
2/2.1/462)

ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล แกไขลําดับที่โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

it
Typewriter
๒๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา

กิจกรรม
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการผูอํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน ครู นักเรียน 
บุคลากรที่เกี่ยวของสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

250,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

หนา 352
ขอ 60
(ผ.01/

2/2.1/19)

ส.ค. ก.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562  หนา 351 )

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๒๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา

กิจกรรม
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการผูอํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน ครู นักเรียน 
บุคลากรที่เกี่ยวของสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

430,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

หนา 352
ขอ 60
(ผ.01/

2/2.1/19)
(โอน 1

+180,000)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 1 และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

it
Typewriter
๒๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

14 พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 
Emglish for Intergrated 
Studies : EIS

กิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ Emglish 
for Intergrated Studies : EIS

1,500,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

หนา 353
ขอ 62
(ผ.01/

2/2.1/102)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 352 )

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

it
Typewriter
๒๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

14 พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ 
English for Integrated 
Studies : EIS

กิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ English for
 Integrated Studies : EIS

1,320,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สน.
การศึกษาฯ

หนา 353
ขอ 62
(ผ.01/

2/2.1/102)
(โอน 1

-180,000)

9,724,170

4

ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

it
Typewriter
๒๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

3 กอสรางรั้วโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางรั้วคอนกรีต จํานวน 63 ชอง
ความยาว 189 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

410,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 433 
ขอ 003
 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/40)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 356 )

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

it
Typewriter
๒๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

3 กอสรางรั้วโรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางรั้วคอนกรีต จํานวน 63 ชอง
ความยาว 189 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

410,000 รร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 433 
ขอ 003
 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/
2.1/41)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความใหม เหตุผล  แกไขลําดับที่โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

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

it
Typewriter
๒๘



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

34 กอสรางรั้วคอนกรีต           
ยาว 265 เมตร โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

กิจกรรม
กอสรางรั้วคอนกรีตยาว 265 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม. กําหนด)

497,000 รร.มัธยม
หลวงพอ

คูณปริสุทโธ
อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 442 
ขอ 34

 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/292)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 365 )

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

it
Typewriter
๒๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

34 กอสรางรั้วคอนกรีต           
ยาว 265 เมตร โรงเรียน
มัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

กิจกรรม
กอสรางรั้วคอนกรีตยาว 265 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม. กําหนด)

497,000 รร.มัธยม
หลวงพอ

คูณปริสุทโธ
อ.ดานขุนทด

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 442 
ขอ 34

 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/229)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความใหม เหตุผล  แกไขลําดับที่โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

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

it
Typewriter
๓๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

36 กอสรางอาคารที่จอดรถ 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางอาคารที่จอดรถ โรงเรียน
วังนํ้าเขียวพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา กําหนด)

428,000 รร.วังน้ํา
เขียว พิทยา

คม
อ.วังนํ้าเขียว

สํานัก
การศึกษาฯ

 หนา 442 
ขอ 036

 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/225)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 365 )

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

it
Typewriter
๓๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

36 กอสรางอาคารที่จอดรถ 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

กิจกรรม
กอสรางอาคารที่จอดรถ โรงเรียน
วังนํ้าเขียวพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา กําหนด)

428,000 รร.วังน้ําเขียว
 พิทยาคม

อ.วังนํ้าเขียว

สํานัก
การศึกษาฯ

 หนา 442 
ขอ 036

 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/255)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความใหม เหตุผล  แกไขลําดับที่โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

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

it
Typewriter
๓๒



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

57 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

กิจกรรม
กอสรางหลังคาคลุมทางเดินของโรงเรียน
อรพิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ขนาด 250 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด)

425,000 รร.อรพิมพ
วิทยา

อ.ครบุรี

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 448 
ขอ 057
 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/392)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 372 )

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

it
Typewriter
๓๓



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

57 กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

กิจกรรม
กอสรางหลังคาคลุมทางเดินของโรงเรียน
อรพิมพวิทยา อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ขนาด 250 ตร.ม. (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด)

425,000 รร.อรพิมพ
วิทยา

อ.ครบุรี

สํานัก
การศึกษาฯ

หนา 448 
ขอ 057
 (ครั้งที่ 2 
ผ.01/2/ 
2.1/393)

1,760,000

4

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความใหม เหตุผล  แกไขลําดับที่โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

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

it
Typewriter
๓๔



 
 

โรงเรียนในสงักัด  
 

 
 

it
Typewriter
๓๕



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

18 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
โนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการ
จัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3. คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
5. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถ่ิน(SBMLD)
6. คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7. คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา

4,593,404 โรงเรียน
โนนไทย

คุรุอุปถัมภ
 2

โรงเรียน
โนนไทย

คุรุอุปถัมภ
 2

หนา 270 
ขอ 18
(ครั้งที่ 1
ผ.01/

2/2.1/64, 
ครั้งที่ 2
ผ.01/

2/2.1/129)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 496 - 497 )

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๓๖



 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
โนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2 (ตอ)

10. กิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษา
11. การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
12. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
13. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
(คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
15. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
16. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสูมืออาชีพ
17. โครงการพัฒนาบุคลากร
18. โครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
19. โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

it
Typewriter
๓๗



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

18 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
โนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการ
จัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3. คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
5. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถ่ิน(SBMLD)
6. คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7. คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9. กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา

4,593,404 โรงเรียน
โนนไทย

คุรุอุปถัมภ
 2

โรงเรียน
โนนไทย

คุรุอุปถัมภ
 2

หนา 270 
ขอ 18
(ครั้งที่ 1
ผ.01/

2/2.1/64, 
ครั้งที่ 2
ผ.01/

2/2.1/130)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขลําดับท่ีโครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข คร้ังที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๓๘



 1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
โนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2 (ตอ)

10. กิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษา
11. การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
12. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
13. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
(คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
15. โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
16. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสูมืออาชีพ
17. โครงการพัฒนาบุคลากร
18. โครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
19. โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

it
Typewriter
๓๙



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

45 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3. คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
4. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
5. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
6. คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7. คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
8. คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
9. กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
10. กิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา

19,278,704 ร.รสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 
อ.สีคิ้ว

ร.ร.สีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

หนา 324
ขอ 45
(ครั้งที่ 1
ผ.01

2/2.1/156, 
ครั้งที่ 2
ผ.01

2/2.1/332)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 550 - 551 )

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๔๐



 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" (ตอ)

11. การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
12. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
13. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (คาสาธารณูปโภค
 คานํ้ามันเชื้อเพลิง)
15. สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
(พัฒนาการจัดการเรียนรู)
16. คาพัฒนาการศึกษา ศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร

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

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๔๑



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก

45 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3. คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
4. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
5. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
6. คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7. คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
8. คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
9. กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
10. กิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา

19,278,704 ร.รสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 
อ.สีคิ้ว

ร.ร.สีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

หนา 324
ขอ 45
(ครั้งที่ 1
ผ.01

2/2.1/156, 
ครั้งที่ 2
ผ.01

2/2.1/322)

ก.พ.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขลําดับที่โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

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

it
Typewriter
๔๒



 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง
วิทยา" (ตอ)

11. การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
12. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
13. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (คาสาธารณูปโภค
 คานํ้ามันเชื้อเพลิง)
15. สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
(พัฒนาการจัดการเรียนรู)
16. คาพัฒนาการศึกษา ศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร

23,872,108

2

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

it
Typewriter
๔๓



 
 

สํานักการชาง 
 
 

it
Typewriter
๔๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

4 โครงการฝกอบรมสราง
เครือขายวิทยากร ครู ข. การ
ปองกันและลดอุบัติเหตุเด็ก
และเยาวชนจมน้ําในโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

กิจรรม 
ฝกอบรมใหกับครู บุคลากรใน
สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 58 โรงเรียน 
จํานวน 6 รุน จํานวน 580 คน และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 30 คน 
รวมทั้งสิ้น 610 คน

  1,120,200  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 578
ขอ 30
(ครั้งที่ 2
ผ.01

9/2.5/3)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 338 )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๔๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 9 : ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

4 โครงการฝกอบรมสราง
เครือขายวิทยากร ครู ข. การ
ปองกันและลดอุบัติเหตุเด็ก
และเยาวชนจมน้ําในโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

กิจรรม 
ฝกอบรมใหกับครู บุคลากรใน
สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 58 โรงเรียน 
จํานวน 6 รุน จํานวน 580 คน และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 30 คน 
รวมทั้งสิ้น 610 คน

  1,120,200  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักการ
ชาง

หนา 578
ขอ 30
(ครั้งที่ 2
ผ.01

9/2.5/3)

1,120,200
1

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๔๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

2 โครงการรณรงคสราง
จิตสํานึกในการลดปริมาณ
ขยะและคัดแยกขยะใน
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
อบรมสรางจิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะ ลดปริมาณขยะใหแกโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
 -จัดกิจกรรมการประกวดธนาคารขยะรี
ไซเคิล  
 - สงเสริมความเขาใจ คัดแยกขยะให
ถูกวิธี ตลอดทั้งจัดหาถังขยะใหถูกตอง

  1,000,000  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การชาง

หนา 565 
ขอ 2
(ผ.01

10/2.4/3)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2561

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 340 )

พ.ศ.2562

it
Typewriter
๔๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

2 โครงการรณรงคสราง
จิตสํานึกในการลดปริมาณ
ขยะและคัดแยกขยะใน
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรม
อบรมสรางจิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะ ลดปริมาณขยะใหแกโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
 -จัดกิจกรรมการประกวดธนาคารขยะรี
ไซเคิล  
 - สงเสริมความเขาใจ คัดแยกขยะให
ถูกวิธี ตลอดทั้งจัดหาถังขยะใหถูกตอง

  1,000,000  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การชาง

หนา 565 
ขอ 2
(ผ.01

10/2.4/3)

1,000,000
1

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๔๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

1 โครงการโคราชเมืองสะอาด 
(Korat Green and Clean 
City)

กิจกรรม
จัดอบรมการดําเนินกิจกรรม 5ส. 
ใหแกบุคลากร อบจ.นครราชสีมา 
-จัดกิจกรรมรณรงคโครงการโคราช
เมืองสะอาดและ จัดทําเอกสารเผยแพร
 5 ส สําหรับบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
-จัดประกวดหนวยงานดีเดนดาน 5ส. 
ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด 
-จัดกิจกรรมรณรงคของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และขนสง
ของเสียอันตรายไปกําจัดใหถูกหลัก
วิชาการ  

     500,000  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การชาง

หนา 572
ขอ 17
(ผ.01

10/2.5/5)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 341 )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

it
Typewriter
๔๙



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

1 โครงการโคราชเมืองสะอาด 
(Korat Green and Clean 
City)

กิจกรรม
จัดอบรมการดําเนินกิจกรรม 5ส. 
ใหแกบุคลากร อบจ.นครราชสีมา 
-จัดกิจกรรมรณรงคโครงการโคราช
เมืองสะอาดและ จัดทําเอกสารเผยแพร
 5 ส สําหรับบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
-จัดประกวดหนวยงานดีเดนดาน 5ส. 
ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด 
-จัดกิจกรรมรณรงคของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และขนสง
ของเสียอันตรายไปกําจัดใหถูกหลัก
วิชาการ  

     500,000  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การชาง

หนา 572
ขอ 17
(ผ.01

10/2.5/5)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

it
Typewriter
๕๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

2 โครงการรณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานและใหความรวมมือกับ
สวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชน เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

กิจกรรม
โครงการจัดอบรม/รณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการแกไขปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย การจัดการ
ขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ การ
อนุรักษแมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ 

  1,000,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การชาง

หนา 573
ขอ 18
(ผ.01

10/2.5/3)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 342 )

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

it
Typewriter
๕๑



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

2 โครงการรณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/อบรม/ทัศนศึกษา
ดูงานและใหความรวมมือกับ
สวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชน เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

กิจกรรม
โครงการจัดอบรม/รณรงค/สงเสริม/
สนับสนุน/ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการแกไขปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย การจัดการ
ขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ การ
อนุรักษแมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ 

  1,000,000  อบจ.
นครราชสีมา

สํานัก
การชาง

หนา 573
ขอ 18
(ผ.01

10/2.5/3)

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

it
Typewriter
๕๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

3 โครงการรณรงคการลดภาวะ
โลกรอน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรม
โครงการดําเนินการเผยแพรรูขอมูล 
ผานทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน
ทองถิ่น จัดทําส่ือสิ่งพิมพ เชน สารคดี 
วารสาร จดหมายขาว แผนพับ
ประชาสัมพันธ คูมือเผยแพร
ประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการตางๆ จัด
กิจกรรมรณรงคลดภาวะโลกรอนหรือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ ฯลฯตลอดจน
รณรงคการใชพลังงานลดลงรอยละ 10
 ทุกสวนราชการ

     800,000  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การชาง

หนา 573
ขอ 19
(ผ.01

10/2.5/4)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 343 )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

it
Typewriter
๕๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 10 : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ โครงการ   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

การ หลัก

3 โครงการรณรงคการลดภาวะ
โลกรอน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรม
โครงการดําเนินการเผยแพรรูขอมูล 
ผานทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน
ทองถิ่น จัดทําส่ือสิ่งพิมพ เชน สารคดี 
วารสาร จดหมายขาว แผนพับ
ประชาสัมพันธ คูมือเผยแพร
ประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการตางๆ จัด
กิจกรรมรณรงคลดภาวะโลกรอนหรือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ ฯลฯตลอดจน
รณรงคการใชพลังงานลดลงรอยละ 10
 ทุกสวนราชการ

     800,000  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานัก
การชาง

หนา 573
ขอ 19
(ผ.01

10/2.5/4)

2,300,000
3

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๕๔



 

 

ครุภัณฑ (แกไข) 

 

it
Typewriter
๕๕



 

 

ครุภัณฑกอสราง 

 

it
Typewriter
๕๖



ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑกอสราง
 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ หมายเหตุ

การ หลัก

1 เครื่องอัดอากาศ จัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ ติดตั้งบน
รถยนตบรรทุกไมนอยกวา 6 ลอ 
เปนเครื่องอัดอากาศแบบเกลียว 
(Screw) สามารถอัดอากาศไดไม
นอยกวา 1,000 ลบ.ฟุต/วินาที 
แรงดันใชงานสูงสุดไมนอยกวา 
340 ปอนด/ตร.นิ้ว  จํานวน 1 
เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)

12,500,000  อบจ.นม. สํานักการ
ชาง

หนา 601
ขอ 1

ครั้งที่ 2
(ผ.08/65)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 581 )

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๕๗



ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑกอสราง
 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ หมายเหตุ

การ หลัก

1 เครื่องอัดอากาศ จัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ ติดตั้งบน
รถยนตบรรทุกไมนอยกวา 6 ลอ 
เปนเครื่องอัดอากาศแบบเกลียว 
(Screw) สามารถอัดอากาศไดไม
นอยกวา 1,000 ลบ.ฟุต/วินาที 
แรงดันใชงานสูงสุดไมนอยกวา 
340 ปอนด/ตร.นิ้ว  จํานวน 1 
เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)

12,500,000  อบจ.นม. สํานักการ
ชาง

หนา 601
ขอ 1

ครั้งที่ 2
(ผ.08/65)

12,500,000  
1

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
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ผด.02/1

 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

9 ติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ชองแมววิทยาคม
อ.ลําทะเมนชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ชองแมววิทยาคม อ.ลําทะเมนชัย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด
 32 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
ชองแมว
พิทยาคม 
อ.ลําทะเมนชัย

สํานัก
การศึกษา

หนา 369 ขอ 9
(คร้ังที่ 2

ผ.08/158)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 614 - 616 )
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 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 น้ิว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

9 ติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ชองแมววิทยาคม
อ.ลําทะเมนชัย

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.ชองแมววิทยาคม อ.ลําทะเมนชัย 
ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด
 32 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
ชองแมว
พิทยาคม 
อ.ลําทะเมนชัย

สํานัก
การศึกษา

หนา 369 ขอ 9
(คร้ังที่ 2

ผ.08/110)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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  แกไขลําดับที่โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
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 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 น้ิว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท

ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

30 ติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.มัธยมบึงปรือ
อ.เทพารักษ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.มัธยม
บึงปรือ 
อ.เทพารักษ

สํานัก
การศึกษา

หนา 396 
ขอ 30 
(ครั้งที่ 2

ผ.08/117)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 677 - 679 )

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 น้ิว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

it
Typewriter
๖๗



 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

it
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ผด.02/1

 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

30 ติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.มัธยมบึงปรือ
อ.เทพารักษ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.มัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.มัธยม
บึงปรือ 
อ.เทพารักษ

สํานัก
การศึกษา

หนา 396 
ขอ 30 
(ครั้งที่ 2

ผ.08/131)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน แกไข คร้ังที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขลําดับท่ีโครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3

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

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 น้ิว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท

 

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

it
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7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

it
Typewriter
๗๑



ผด.02/1

 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

36 ติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ําเขียวพิทยาคม
อ.วังน้ําเขียว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
วังน้ําเขียว
พิทยาคม 
อ.วังน้ําเขียว

สํานัก
การศึกษา

หนา 404 
ขอ 36
(ครั้งที่ 2

ผ.08/141)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 695 - 697 )
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 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 น้ิว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

it
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 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

it
Typewriter
๗๔



ผด.02/1

 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก

36 ติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ําเขียวพิทยาคม
อ.วังน้ําเขียว

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 
ร.ร.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 8 ชุดๆละ 33,000 บาท เปนเงิน 
264,000 บาท
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท (ขอ 
1-2 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป)
3. โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
 8,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
มกราคม 2561)
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 21,000 บาท

502,677 ร.ร.
วังน้ําเขียว
พิทยาคม 
อ.วังน้ําเขียว

สํานัก
การศึกษา

หนา 404 
ขอ 36
(ครั้งที่ 2

ผ.08/137)

ขอความใหม เหตุผล  แกไขลําดับท่ีโครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปในชองหมายเหตุ ใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน แกไข คร้ังที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

it
Typewriter
๗๕



 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 5,900 บาท
(ขอ 4-5 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
6. อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายและ
จายไฟแบบ Industrial PoE จํานวน 1 ชุด 
ราคา 16,388 บาท
7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ 19 น้ิว ขนาด 9U
 พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ราคา 8,453 
บาท
8. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,025
 บาท   เปนเงิน 24,075 บาท 
9. อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายผานระบบ
สายใยแกวนําแสง Industrial จํานวน 1 ชุด 
ราคา 19,795 บาท
10. สายนําสัญญาณใยแกวนําแสง 12 แกน 
ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 ระบบ 
ราคา 26,750 บาท

2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

it
Typewriter
๗๖



 7. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
 

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

การ หลัก
11. สายนําสัญญาณ UTP CAT5E  ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 1 งาน ราคา 
9,095 บาท
12. ตูเหล็กสําหรับเก็บอุปกรณกันนํ้า
ภายนอกอาคาร จํานวน 3 ตูๆ ละ 4,066 
บาท เปนเงิน 12,198 บาท   
13. ชุดแผงจายไฟปองกันไฟฟาลัดวงจรและ
กระแสไฟฟากันโชก จํานวน 3 ชุดๆ ละ 
2,889 บาท เปนเงิน 8,667 บาท
14. งานติดตั้งเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง
พรอมอุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1 
งาน ราคา 21,186 บาท
15. งานติดตั้งเมนไฟฟา, งานตั้งคา ทดสอบ
ระบบ, อุปกรณและคาแรงปลีกยอย จํานวน 1
 งาน ราคา 33,170 บาท
(ขอ 6-15 ราคาตามทองตลาด)

          1,508,031

3

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

it
Typewriter
๗๗



 

 

ครุภัณฑโรงงาน 

 

it
Typewriter
๗๘



ผด.02/1

9. ประเภทครุภัณฑโรงงาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ หมายเหตุ

การ หลัก

1 พัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้ง
พื้น

จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้ง
พื้น จํานวน 10 เครื่องๆ 2,598 
บาท (ราคาตามทองตลาด)

25,980         อบจ.นม. สํานักการ
ชาง

หนา 602
ขอ 1

(ผ.08/201)

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 773 )

it
Typewriter
๗๙



ผด.02/1

9. ประเภทครุภัณฑโรงงาน
 

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ หมายเหตุ

การ หลัก

1 พัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้ง
พื้น

จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้ง
พื้น จํานวน 10 เครื่องๆ 2,598 
บาท (ราคาตามทองตลาด)

25,980         อบจ.นม. สํานักการ
ชาง

หนา 602
ขอ 1

(ผ.08/201)

25,980        
1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

it
Typewriter
๘๐



 

 

ครุภัณฑสํานกังาน 

 

it
Typewriter
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10. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ หมายเหตุ

การ หลัก

1 ตูเก็บแบบแปลนและแผนที่ จัดซ้ือตูเก็บแบบแปลนและแผนที่ 
ขนาด A0 จํานวน 3 ตูๆละ 
22,400 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด)

67,200          อบจ.นม. สํานักการ
ชาง

หนา 600
ขอ 1

ครั้งที่ 2
(ผ.08/73)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 782 )

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

it
Typewriter
๘๒



ผด.02/1

10. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 

 งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ หมายเหตุ

การ หลัก

1 ตูเก็บแบบแปลนและแผนที่ จัดซ้ือตูเก็บแบบแปลนและแผนที่ 
ขนาด A0 จํานวน 3 ตูๆละ 
22,400 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด)

67,200          อบจ.นม. สํานักการ
ชาง

หนา 600
ขอ 1

ครั้งที่ 2
(ผ.08/73)

67,200         
1

ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

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

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

it
Typewriter
๘๓



 

 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

it
Typewriter
๘๔
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13. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
 จํานวน 2 เครื่อง ตามมาตรฐาน
คอมพิวเตอรประจําป 2561

        32,000  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 182
ขอ 1

แกไขครั้งที่ 2
(ผ.08/219)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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 2562 หนา 787 )

it
Typewriter
๘๕



ผด.02/1

13. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
 จํานวน 2 เครื่อง ตามมาตรฐาน
คอมพิวเตอรประจําป 2561

        32,000  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 182
ขอ 1

แกไขครั้งที่ 2
(ผ.08/219)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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

it
Typewriter
๘๖



ผด.02/1

13. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด
 LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (27 หนา/นาที)

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง  ตาม
มาตรฐานคอมพิวเตอรประจําป 2561

        15,800  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 183
ขอ 2

แกไขครั้งที่ 2
(ผ.08/219)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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 2562 หนา 787 )

it
Typewriter
๘๗



ผด.02/1

13. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด
 LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (27 หนา/นาที)

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง  ตาม
มาตรฐานคอมพิวเตอรประจําป 2561

        15,800  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 183
ขอ 2

แกไขครั้งที่ 2
(ผ.08/219)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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

it
Typewriter
๘๘



ผด.02/1

13. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

3 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด     
800 VA

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง   ตามมาตรฐาน
คอมพิวเตอรประจําป 2561

          5,000  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 183
ขอ 3

แกไขครั้งที่ 4
(ผ.08/219)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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 2562 หนา 787 )

it
Typewriter
๘๙



ผด.02/1

13. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

3 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด     
800 VA

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง   ตามมาตรฐาน
คอมพิวเตอรประจําป 2561

          5,000  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 183
ขอ 3

แกไขครั้งที่ 4
(ผ.08/219)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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

it
Typewriter
๙๐



ผด.02/1

13. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฏหมาย

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย
 จํานวน 2 ชุด ตามมาตรฐาน
คอมพิวเตอรประจําป 2561

          7,600  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 184
ขอ 4

(ครั้งที่ 2
ผ.08/46)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2562 หนา 788 )

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

it
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ผด.02/1

13. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 

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

การ หลัก

4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฏหมาย

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย
 จํานวน 2 ชุด ตามมาตรฐาน
คอมพิวเตอรประจําป 2561

          7,600  อบจ.นม. กองกิจการ
สภา

หนา 184
ขอ 4

(ครั้งที่ 2
ผ.08/46)

60,400
4

ม.ค. ก.พ.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ค. ส.ค.

 แผนการดําเนินงาน แกไข ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ย.

ขอความใหม เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

it
Typewriter
๙๒



ที่ปรึกษา 
 

รอยตรหีญงิ ระนองรักษ    สุวรรณฉวี นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายประดิษฐ      กิ่งโก   รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด รักษาราชการแทน 
     ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

คณะทํางาน 
 
นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 

 




