
 
 

                  
                                  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)   

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 8 พ.ศ.2564 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
มีนาคม  ๒๕64 

 





คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)           
พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 22/1  เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัด  ไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาคม
ทองถ่ิน  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี  จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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บัญชีเปลี่ยนแปลง 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(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)

  2.1 การศึกษา 2 4,000,000 4 26,977,315 4 26,977,315 4 29,977,315 14 87,931,945

รวม 2 4,000,000 4 26,977,315 4 26,977,315 4 29,977,315 14 87,931,945

รวมทั้งสิ้น 2 4,000,000 4 26,977,315 4 26,977,315 4 29,977,315 14 87,931,945

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการศึกษา 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

32 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน ในดานทักษะทางกีฬา
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

นักกีฬา ผูฝกสอน ผูควบคุม และผูเกี่ยวของ 
เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาที่เขา
รวมการแขงขันกีฬา
 รอยละ 80 มี
ทักษะในการเลน
กีฬาเพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา เปน
ตัวแทนนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

สํานักการศึกษาฯ

32 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน ในดานทักษะทางกีฬา
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

นักกีฬา ผูฝกสอน ผูควบคุม และผูเกี่ยวของ 
เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาที่เขา
รวมการแขงขันกีฬา
 รอยละ 80 มี
ทักษะในการเลน
กีฬาเพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาเปน
ตัวแทนนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 10) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563

       ขอความใหม (หนา 10) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2564 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 8 พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

33 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย รอบคัดเลือก 
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน ในดานทักษะทางกีฬา
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
 รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ครู บุคลากร นักเรียน และผูเกี่ยวของ เขา
รวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาที่เขา
รวมการแขงขันกีฬา
 รอยละ 80 มี
ทักษะในการเลน
กีฬาเพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา เปน
ตัวแทนนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักการศึกษาฯ

33 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย รอบคัดเลือก 
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนในดานทักษะทางกีฬา
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
แขงขันกึฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
 รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ครู บุคลากร นักเรียน และผูเกี่ยวของ เขา
รวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทยรอบคัดเลือก 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาที่เขา
รวมการแขงขันกีฬา
 รอยละ 80 มี
ทักษะในการเลน
กีฬาเพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา เปน
ตัวแทนนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 11) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563

       ขอความใหม (หนา 11) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2564 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

746 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบัว
ใหญ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อ
และอุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

17,902,085 17,902,085 17,902,085 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบัวใหญ

       ขอความเดิม (หนา 657-658) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบัว
ใหญ (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู 
“ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. 
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬาฟุตซอลหญิง
18.คาพัฒนาการศึกษา (ตามขนาดโรงเรียน)
    18.1  คาใชจายกิจกรรมสงเสริมทักษะ
กระบวนการคิด
    18.2  คาใชจายสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง
    18.3  คาใชจายกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนบัวใหญ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

746 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบัว
ใหญ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อ
และอุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

17,902,085 17,902,085 17,902,085 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบัวใหญ

       ขอความใหม (หนา 657-658) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2564 เหตุผล แกไขเปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบัว
ใหญ (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู 
“ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬาฟุตซอลหญิง
18.คาพัฒนาการศึกษา (ตามขนาดโรงเรียน)
     18.1 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศนและแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
     18.2 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
     18.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนติว
เขม O-Net

โรงเรียนบัวใหญ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

748 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อ
และอุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,075,230 5,075,230 5,075,230 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

       ขอความเดิม (หนา 661-662) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู 
“ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิม
พระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการคายภาษาอังกฤษ (English camp)
18.โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
19.โครงการคายสิ่งแวดลอม
20.โครงการสงเสริมศักยภาพดานวิชาชีพ 
กิจกรรมนวดตอกเสนเพื่อสุขภาพ
21.โครงการกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร (กิจกรรมฝกศึกษาดูงาน)
22.โครงการสัมนาครูและบุคลากร
23.โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

748 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อ
และอุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,075,230 5,075,230 5,075,230 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม

       ขอความใหม (หนา 657-658) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2564 เหตุผล แกไขเปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     2.1 แผนงานการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการ
บริการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพ่ือ
เขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการขับขี่ปลอดภัย
18.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักกีฬา 
19.โครงการพัฒนาวงดนตรีสากล
20.โครงการสงเสริมศักยภาพดานวิชาชีพ กิจกรรม
นวดตอกเสนเพ่ือสุขภาพ
21.โครงการกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร (กิจกรรมฝกศึกษาดูงาน)
22.โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
23.โครงการจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหวาง
วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย กับโรงเรียนบานใหม
พิทยาคม
24.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ

โรงเรียนบาน
ใหมพิทยาคม
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 ที่ปรกึษา 
 นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 นายสมเกียรต ิ  ตันดิลกตระกูล  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  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 
นางวิสา   ชั้นกลาง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายภาณุ  เทจอหอ   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวปยวรรณ  ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควด ี สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 

 
 


