
 
 

                                                - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)   

แกไข ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2564 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
กุมภาพันธ  ๒๕64 

 
 





 
 

คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 4           
ขอ 21  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามเจตนารมณที่
มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดข้ึน 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี   จะเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 กุมภาพนัธ 2564 

 
 

 
 
 



 
 

สารบญั  
   เรื่อง               หนา  

  บัญชแีกไข                 1 
  บัญชีสรุปโครงการแกไข                                    2 
       ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม            3 - 4 
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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)

  2.3 สังคมสงเคราะห

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

  4.1 งบกลาง 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 5 50,000,000

รวม 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 5 50,000,000

รวมทั้งสิ้น 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 5 50,000,000

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

บัญชีสรุปโครงการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 เงินสมทบเขากองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพที่
จําเปนตอสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหคนพิการ ผูสูงอายุและ
ผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพ ไดรับ
บริการเครื่องชวยกายอุปกรณ
คนพิการ สําหรับคนพิการไดรับ
บริการฟนฟูจากหนวยบริการ
อยางทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบการดูแลและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่
อยูในระยะที่จําเปนตอง
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในจังหวัดนครราชสีมา 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 80

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยู
ในระยะจําเปนตองไดรับการ
ฟนฟูฯ ไดรับบริการดานกาย
อุปกรณเครื่องชวยคนพิการ
และการฟนฟูฯ รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ 
ผูสูงอายุ ผูปวยระยะเฝาระวัง
ใหสามารถพึ่งพาตนเองและอยู
ในสังคมอยางมีความสุข

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

   ขอความเดิม (หนา 798 ) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   4.1 แผนงานงบกลาง

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไข คร้ังที่ 2 พ.ศ.2564 

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   4.1 แผนงานงบกลาง

2 เงินสมทบเขากองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพ
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหคนพิการ ผูสูงอายุและ
ผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพ ไดรับ
บริการเครื่องชวยกายอุปกรณ
คนพิการ สําหรับคนพิการไดรับ
บริการฟนฟูจากหนวยบริการ
อยางทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบการดูแลและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่
อยูในระยะที่จําเปนตอง
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในจังหวัดนครราชสีมา 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กลุมเปาหมาย
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 80

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยู
ในระยะจําเปนตองไดรับการ
ฟนฟูฯ ไดรับบริการดานกาย
อุปกรณเครื่องชวยคนพิการ
และการฟนฟูฯ รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ 
ผูสูงอายุ ผูปวยระยะเฝาระวัง
ใหสามารถพึ่งพาตนเองและอยู
ในสังคมอยางมีความสุข

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

   ขอความใหม (หนา 798 ) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข คร้ังที่ 2 พ.ศ.2564 เหตุผล แกไขชื่อโครงการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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 ที่ปรกึษา 
 นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 นายสมเกียรต ิ  ตันดิลกตระกูล  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
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  
 

 
 


