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แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)   

แกไข ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
พฤษภาคม  ๒๕63 

 
 





 
 

คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 21  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดจัดทําแผนฉบับน้ี  เพื่อใหสามารถนําไป
ปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจน
ขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี   จะเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาทองถิ่น
ตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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บัญชีแกไข 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2 1,757,000 2 1,757,000

รวม 2 1,757,000 2 1,757,000

รวมทั้งสิ้น 2 1,757,000 2 1,757,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

บัญชีสรุปโครงการแกไข

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

184 ปรับปรุงตอเติม
หลังคาโดม
อเนกประสงค
หอประชุมอําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.เพื่อใหประชาชน
ไดจัดกิจกรรมตางๆ
และปองกันแดด,ฝน
2.เพื่อเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม

กวาง 12.00 เมตร
 ยาว 12.00  เมตร
 สูง 3.50 เมตร 
ตามแบบและ
รายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด

N 15.441760°
E 102.328279°

  433,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80 %

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการจัด
กิจกรรม
2.สามารถรองรับจํานวน
ประชาชนที่มาใหบริการ
เพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

184 ปรับปรุงตอเติม
หลังคาโดม
อเนกประสงค
หอประชุมอําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.เพื่อใหประชาชน
ไดจัดกิจกรรมตางๆ
และปองกันแดด,ฝน
2.เพื่อเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม

กวาง 12.00 เมตร
 ยาว 12.00  เมตร
 สูง 3.50 เมตร 
ตามแบบและ
รายละเอียดที่
อบจ.นม.กําหนด

N 15.441760°
E 102.328279°

    433,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80 %

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการจัด
กิจกรรม
2.สามารถรองรับจํานวน
ประชาชนที่มาใหบริการ
เพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 263 ) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2563

   ขอความใหม (หนา 263 ) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แกไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563  เหตุผล ยายงบประมาณจากป 2563 มาไวป 2564

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563 

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

185 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาย 
อบจ.นม. 04302 
ชวงบานโนนพิมาน 
หมูที่ 9 ตําบล เมือง
คง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

ขนาด 3- 3.00x 
3.00 x 10.00  
เมตร (BOX 
CULVERT)

N 15.444975°
E 102.368671°

 1,324,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80 %

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
 -มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เน่ืองจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

185 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาย 
อบจ.นม. 04302 
ชวงบานโนนพิมาน 
หมูที่ 9 ตําบล เมือง
คง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

ขนาด 3- 3.00x 
3.00 x 10.00  
เมตร (BOX 
CULVERT)

N 15.444975°
E 102.368671°

   1,324,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไม
นอยกวา 
80 %

1.ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
 -มาและขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายไดมากขึ้น
เน่ืองจากการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนน

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 264 ) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แกไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563  เหตุผล ยายงบประมาณจากป 2563 มาไวป 2564

   ขอความเดิม (หนา 264 ขอ 185 ) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

162 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เครื่องพนสารเคมีในงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
แบบติดตั้งรถยนต จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 950,160 บาท 
(ราคาตลาด)

1,900,320  กองสาธารณสุข

162 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เครื่องพนสารเคมีในงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
แบบติดตั้งรถยนต จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 950,160 บาท 
(ราคาตลาด)

950,160 950,160  กองสาธารณสุข

     ขอความเดิม (หนา 1683) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับทบทวน

    ขอความใหม  (หนา 1683) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แกไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563  เหตุผลแกไขปงบประมาณในการดําเนินการจัดซื้อ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563 

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

163 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร .เครื่องพนหมอกควันชนิดสะพายไหล จํานวน 60 เครื่องๆ ละ
 59,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

3,540,000  กองสาธารณสุข

163 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร .เครื่องพนหมอกควันชนิดสะพายไหล จํานวน 60 เครื่องๆ ละ
 59,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

1,180,000 2,360,000  กองสาธารณสุข

     ขอความเดิม (หนา 1683) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับทบทวน

    ขอความใหม  (หนา 1683) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แกไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563  เหตุผลแกไขปงบประมาณในการดําเนินการจัดซื้อ
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 ที่ปรกึษา 
 รอยตรหีญงิ ระนองรักษ   สุวรรณฉว ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 นายประดิษฐ  กิ่งโก            รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  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  
นายภาณุ  เทจอหอ   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นางสาวอนงควดี  สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 
 


