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แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)   

แกไขครั้งท่ี 5 พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
กุมภาพันธ  ๒๕62 

 
 





 
 

คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2562  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 21  เพื่อแกไขโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดจัดทําแผนฉบับน้ี  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดข้ึน 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาคม
ทองถิ่น  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี   จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 กุมภาพนัธ  2562 

 
 

 
 



 
 

สารบญั  
   เรื่อง               หนา  

          บญัชีแกไข                 1  
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (บัญชีแกไข)                                2 
  รายละเอียดโครงการแกไข 
       ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม            3 - 4 
       บัญชีครุภัณฑ ผ.08             5 - 7 
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(แบบ ผ.07)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

  2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000

  2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

4 4,013,870 1 150,950 1 150,950 1 150,950 7 4,466,720

รวม 5 5,013,870 2 1,150,950 2 1,150,950 2 1,150,950 11 8,466,720

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

4 4,013,870 1 150,950 1 150,950 1 150,950 7 4,466,720

  4.1 แผนงานงบกลาง 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000

รวม 5 5,013,870 2 1,150,950 2 1,150,950 2 1,150,950 11 8,466,720

รวม 4 ป

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขคร้ังที่ 5 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

   ขอความเดิม (หนา 32) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

   ขอความใหม (หนา 32) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561 เหตุผล แกไขบัญชีสรุปโครงการพัฒนาใหตรงตามขอเท็จจริง

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

it
Typewriter
๒



(แบบ ผ.๐๑)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสงเคราะห
ผูปวยที่ยากไรของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อสงเคราะหผูปวยที่
ยากไร เพื่อเปนคาใชจายใน
การเดินทาง คาพาหนะ
สําหรับเขารับการ
รักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลของทาง
ราชการ

ผูปวยที่ยากไรในจังหวัด
นครราชสีมาตามที่รองขอและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการสงเคราะห
ผูปวยที่ยากไรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2560 ทั้ง 32 อําเภอ เฉลี่ย
อําเภอละ 52 คนๆ ละไมเกิน
 2,000 บาท/ไมเกิน 3 ครั้ง
ตอป

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 80

1.ประชาชนผูยากไร ไรที่
พึ่ง ไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได ไดรับการ
สงเคราะห
2.เปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู
ยากไร ไรที่พึ่งในจังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขคร้ังที่ 5 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ

          ขอความเดิม (หนา 181 ) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.๐๑)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการสงเคราะห
ผูปวยที่ยากไรของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อสงเคราะหผูปวยที่
ยากไร เพื่อเปนคาใชจายใน
การเดินทาง คาพาหนะ
สําหรับเขารับการ
รักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลของทาง
ราชการ

ผูปวยที่ยากไรในจังหวัด
นครราชสีมาตามที่รองขอและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการสงเคราะห
ผูปวยที่ยากไรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2560 ทั้ง 32 อําเภอ เฉลี่ย
อําเภอละ 52 คนๆ ละไมเกิน
 2,000 บาท/ไมเกิน 3 ครั้ง
ตอป

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 80

1.ประชาชนผูยากไร ไรที่
พึ่ง ไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได ไดรับการ
สงเคราะห
2.เปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู
ยากไร ไรที่พึ่งในจังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

          ขอความใหม (หนา 181 ) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เหตุผล แกไขแผนงานใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
สงเคราะหผูปวยท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560 กําหนด

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
   4.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

56 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อใชสําหรับศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

จัดซ้ือตูลําโพงอเนกประสงคพรอมแอมปและอุปกรณ 
ขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 ชุดๆ ละ 14,000 บาท มี
รายละเอียดดังนี้
1.มีกําลังแรงดันไฟ ขนาด 220 โวลต
2.มีลําโพง ขนาด 12 น้ิว
3.กําลังขับพาวเวอรแอมป 100 วัตต
4.มีลอลากสําหรับเคลื่อนยายและขาตั้งกลางแจง
(ราคาทองตลาด)

     14,000      14,000      14,000 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

56 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใชสําหรับศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

จัดซ้ือตูลําโพงอเนกประสงคพรอมแอมปและอุปกรณ 
ขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 ชุดๆ ละ 14,000 บาท มี
รายละเอียดดังนี้
1.มีกําลังแรงดันไฟ ขนาด 220 โวลต
2.มีลําโพง ขนาด 12 น้ิว
3.กําลังขับพาวเวอรแอมป 100 วัตต
4.มีลอลากสําหรับเคลื่อนยายและขาตั้งกลางแจง
(ราคาทองตลาด)

     14,000      14,000      14,000 กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

          ขอความเดิม (หนา 761) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561

          ขอความใหม (หนา 761) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561  เหตุผล แกไขประเภทครุภัณฑใหถูกตองกับที่ดําเนินการจริง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการแกไข

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไขครั้งท่ี 5 พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

66 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

1.เพื่อกําจัดผักตบชวา 
วัชพืช และกําจัดของทางน้ํา 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ําลงสูตอนลาง
ไดอยางรวดเร็ว
3.เพื่อเปนการปองกัน และ
ลดผลกระทบจากอุทกภัย
และภัยแลง 
4.เพื่อรักษาคุรภาพน้ํา 
สภาพแวดลอมทางน้ํา ให
สามารถใชประโยชนได
อยางสูงสุด

เรือกําจัดผักตบชวา ที่ออกแบบใชงานกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชตางๆ ชนิดเปนทุนลอยน้ํา ความกวางในเรือไมเกิน 3
 เมตร ความยาวไมเกิน 7 เมตร เครื่องยนตดีเซล ขนาด 3
 สูบ ระบายความรอนดวยน้ํา เครื่องยนตมีกําลังแรงมาไม
นอยกวา 36 แรงมา จํานวน 2 ลําๆ ละ 3,500,000 
บาท รวมเปนเงิน 7,000,000 บาท (ราคาทองตลาด)

7,000,000 7,000,000 สํานักการชาง

66 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

1.เพื่อกําจัดผักตบชวา 
วัชพืช และกําจัดของทางน้ํา 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ําลงสูตอนลาง
ไดอยางรวดเร็ว
3.เพื่อเปนการปองกัน และ
ลดผลกระทบจากอุทกภัย
และภัยแลง 
4.เพื่อรักษาคุณภาพน้ํา 
สภาพแวดลอมทางน้ํา ให
สามารถใชประโยชนได
อยางสูงสุด

เรือกําจัดผักตบชวา ที่ออกแบบใชงานกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชตางๆ ชนิดเปนทุนลอยน้ํา ความกวางในเรือไมเกิน 3
 เมตร ความยาวไมเกิน 7 เมตร เครื่องยนตดีเซล ขนาด 3
 สูบ ระบายความรอนดวยน้ํา เครื่องยนตมีกําลังแรงมาไม
นอยกวา 36 แรงมา จํานวน 2 ลําๆ ละ 3,500,000 
บาท รวมเปนเงิน 7,000,000 บาท (ราคาทองตลาด)

7,000,000 7,000,000 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 764) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561

          ขอความใหม (หนา 764) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561  เหตุผล แกไขวัตถุประสงคท่ีพิมพผิด
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

67 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

1.เพื่อกําจัดผักตบชวา 
วัชพืช และกําจัดของทางน้ํา 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ําลงสูตอนลาง
ไดอยางรวดเร็ว
3.เพื่อเปนการปองกัน และ
ลดผลกระทบจากอุทกภัย
และภัยแลง 
4.เพื่อรักษาคุรภาพน้ํา 
สภาพแวดลอมทางน้ํา ให
สามารถใชประโยชนได
อยางสูงสุด

เรือทองแบนกําจัดผักตบชวาเอนกประสงค กําลัง
เครื่องยนต ขนาดไมต่ํากวา 36 แรงมา นํ้าหนักบรรทุก
สูงสุดไมนอยกวา 2,500 กิโลกรัม ความกวางไมนอยกวา 
2,000 เมตร ความยาวตลอดลําเรือไมนอยกวา 6 เมตร 
จํานวน 2 ลําๆ ละ 1,950,000 บาท รวมเปนเงิน 
3,9000,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

3,900,000 3,900,000 สํานักการชาง

67 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

1.เพื่อกําจัดผักตบชวา 
วัชพืช และกําจัดของทางน้ํา 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ําลงสูตอนลาง
ไดอยางรวดเร็ว
3.เพื่อเปนการปองกัน และ
ลดผลกระทบจากอุทกภัย
และภัยแลง 
4.เพื่อรักษาคุณภาพน้ํา 
สภาพแวดลอมทางน้ํา ให
สามารถใชประโยชนได
อยางสูงสุด

เรือทองแบนกําจัดผักตบชวาเอนกประสงค กําลัง
เครื่องยนต ขนาดไมต่ํากวา 36 แรงมา นํ้าหนักบรรทุก
สูงสุดไมนอยกวา 2,500 กิโลกรัม ความกวางไมนอยกวา
 2.00 เมตร ความยาวตลอดลําเรือไมนอยกวา 6 เมตร 
จํานวน 2 ลําๆ ละ 1,950,000 บาท รวมเปนเงิน 
3,900,000 บาท 
(ราคาทองตลาด)

3,900,000 3,900,000 สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 765) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561

          ขอความใหม (หนา 765) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีพิมพผิด
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 ที่ปรกึษา 
 รอยตรหีญงิ ระนองรักษ   สุวรรณฉว ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 นายประดิษฐ  กิ่งโก            รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

            
คณะทํางาน 

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

 
 




