
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  

แกไข ครั้งที่ 3                                                                                                               
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสมีา 

 
 

                                       
 

 

 

 

 
 

 
 
 

ฝายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

กุมภาพันธ  2563 
 





 
คํานํา 

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข ครั้งที่ 3 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  และควบคมุการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
      องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                 เรื่อง                                                                                  หนา 
 

สวนที่  2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                      1    

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (แกไข)               2   
               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                      3  

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต                         4 - 9 

     บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2563               10   
     จายขาดเงินสะสม (แกไข) 

               บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                        11  
สํานักปลัดฯ                         12 - 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ 

LEMEL
Typewriter
๑



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๒



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห 2 50.00% 550,000 52.38% กองสงเสริมฯ ,

สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม

ปกรณวัดมวง

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 50.00% 500,000 47.62% กองสงเสริมฯ

รวม 2 100.00% 1,050,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 4 100.00% 1,050,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                            แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข คร้ังที่ 3

LEMEL
Typewriter
๓



 
 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 
 

LEMEL
Typewriter
๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ม.ีค. เหตุ

การ หลัก

8 อบรมเชิงปฏิบัติการสานสายใย
ครอบครัวอบอุน

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

250,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 539
ขอ 23

(4/2.3/17)

8 อบรมเชิงปฏิบัติการสานสายใย
ครอบครัวอบอุน

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

250,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 539
ขอ 23

(4/2.3/17)

250,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

พ.ค. ม.ิย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563  หนา 19 )

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ม.ีค. เหตุ

การ หลัก

1 ฝกอบรมเพื่อสงเสริมประชาชน
ผูผลิตสินคาชุมชนทองถ่ิน

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 577
ขอ 24

(4/2.5/3)

1 ฝกอบรมเพื่อสงเสริมประชาชน
ผูผลิตสินคาชุมชนทองถ่ิน

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 577
ขอ 24

(4/2.5/3)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

พ.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563  หนา 20 )

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ม.ีค. เหตุ

การ หลัก

3 จัดงานถนนเดิ่น ศิลป กิน เที่ยว กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

300,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 578
ขอ 27

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1

4/2.5/15)

3 จัดงานถนนเดิ่น ศิลป กิน เที่ยว กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและ
โครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

300,000 อบจ.นม. กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 578
ขอ 27

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1

4/2.5/15)

500,000

2

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

รวมโครงการ

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563  หนา 20 )

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

รวมงบประมาณ

พ.ย.

LEMEL
Typewriter
๗



 
 

สถานสงเคราะหคนชราบาน 
ธรรมปกรณวัดมวง 

 

LEMEL
Typewriter
๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ม.ีค. เหตุ
การ หลัก

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง "โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง"

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

300,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 531
ขอ 8

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1

 4/2.3/2)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 1)

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง "โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสถานสงเคราะหคนชรา
บานธรรมปกรณวัดมวง"

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

300,000 สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ

วัดมวง

หนา 531
ขอ 8

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 1

 4/2.3/2)
(แกไขเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 1)

300,000
1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แกไข คร้ังท่ี 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 28 , แกไข คร้ังท่ี 1 หนา 8)

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค.

LEMEL
Typewriter
๙



 
บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (จายขาดเงนิสะสม) (แกไข) 

LEMEL
Typewriter
๑๐



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 100.00% 25,000,000 100.00% สํานักปลัดฯ

รวม 1 100.00% 25,000,000 100.00%

รวมทั้งสิ้น 1 100.00% 25,000,000 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จายขาดเงินสะสม)
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แกไข คร้ังที่ 3

LEMEL
Typewriter
๑๑



 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 

LEMEL
Typewriter
๑๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัต
วิถี ประชาชนทั่วไป จังหวัด
นครราชสีมา

คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป จังหวัด
นครราชสีมา

25,000,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด (จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2563 หนา 333 )

ต.ค. พ.ย. เม.ย. พ.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แกไข คร้ังท่ี 3

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ม.ิย. ก.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ส.ค. ก.ย.

LEMEL
Typewriter
๑๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

1 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัต
วิถี ประชาชนทั่วไป จังหวัด
นครราชสีมา

 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอขาม
สะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 4 รุน ๆ ละ 225 คน รวม 
900 คน
 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4 
รุน ๆ ละ 225 คน รวม 900 คน

2,440,000

2,440,000

 จังหวัด
นครราชสีมา

 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด

สํานักปลัด

(จายเงินสะสม 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
29 ต.ค.63)

(แกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง 17 ก.พ.63)

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขรายละเอียดกิจกรรมใหตรงตามบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการจายขาดเงินสะสม และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับท่ีจะดําเนินการจริง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 4 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ 1 นวัตวิถีดานสงเสริม
อาชีพ OTOP จํานวน 4 รุนๆ ละ 
225 คน รวม 900 คน
- หลักสูตรที่ 2 นวัตวิถีดาน
การเกษตร จํานวน 4 รุนๆ ละ 225
 คน รวม 900 คน
- หลักสูตรที่ 3 นวัตวิถีดานการ
ทองเท่ียว จํานวน 3 รุนๆ ละ 225 
คน รวม 675 คน
- หลักสูตรที่ 4 นวัตวิถีดาน
วัฒนธรรม จํานวน 2 รุนๆ ละ 225
 คน รวม 450 คน
รวมทั้งหมด 2,925 คน

7,920,000  จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด  

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. ก.ย.ม.ีค.

LEMEL
Typewriter
๑๕



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอพระ
ทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
 1 รุน ๆ ละ 225 คน รวม 225 คน
 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 4 รุน ๆ ละ 225 คน รวม 
900 คน

610,000

2,440,000

 จังหวัด
นครราชสีมา

จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด

สํานักปลัด

 

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4 
รุน ๆ ละ 225 คน รวม 900 คน
 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
 2 รุน ๆ ละ 225 คน รวม 450 คน

2,440,000

1,220,000

 จังหวัด
นครราชสีมา

 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด

สํานักปลัด

 

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๗



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4 
รุน ๆ ละ 225 คน รวม 900 คน
 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
2 รุน ๆ ละ 225 คน รวม 450 คน

2,440,000

1,220,000

 จังหวัด
นครราชสีมา

 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด

สํานักปลัด

 

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

LEMEL
Typewriter
๑๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาสังคม
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

 - คาใชจายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP
 นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป  อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3 รุน ๆ
 ละ 225 คน รวม 675 คน

1,830,000 จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด  

 25,000,000

1

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ต.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

รวมโครงการ

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

LEMEL
Typewriter
๑๙



 
ที่ปรึกษา 

 
รอยตรีหญิง ระนองรักษ    สุวรรณฉวี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นายประดิษฐ      กิ่งโก   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
      

คณะทํางาน 
 
นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณ ุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 

 


