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คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
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(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 1 540,000 1 540,000

รวม 1 540,000 1 540,000

รวมทั้งสิ้น 1 540,000 1 540,000

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

บัญชีสรุปโครงการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 จัดซื้อเกาอี้พลาสติก 
สําหรับโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหโรงเรียน ครู นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง
 ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
พรอมสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ
 ภายในโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมกระบวนการการมี
สวนรวม
3.เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชใหโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเกาอี้พลาสติก สําหรับโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 2,700 ตัว 
จํานวน 9 โรงเรียน
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

540,000 1.รอยละ 80 ของ
ครู นักเรียน 
บุคลากร ผูปกครอง 
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ที่เขามาใช
บริการดานตาง ๆ 
ของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
มีความพึงพอใจ
ระดับมาก
2.ระดับความสําเร็จ
ของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
ไดรับการแกไข
ปญหาความตองการ

1.มีวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑที่ทันสมัย 
ครบถวนและพรอม
สําหรับการจัดกิจกรรม
ตางๆ 
2.เกิดการมีสวนรวม
ระหวาง บาน วัด โรงเรียน
3.ครู นักเรียน ผูปกครอง 
และประชาชนทั่วไป มี
ความพึงพอใจ

สํานักการศึกษาฯ

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

       ขอความเดิม (หนา 10) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 จัดซื้อเกาอี้พลาสติก 
สําหรับโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหโรงเรียน ครู นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง
 ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
พรอมสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ
 ภายในโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมกระบวนการการมี
สวนรวม
3.เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชใหโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

จัดซื้อเกาอี้พลาสติก สําหรับโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 2,700 ตัว 
จํานวน 9 โรงเรียน
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

540,000 1.รอยละ 80 ของ
ครู นักเรียน 
บุคลากร ผูปกครอง 
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ที่เขามาใช
บริการดานตาง ๆ 
ของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
มีความพึงพอใจ
ระดับมาก
2.ระดับความสําเร็จ
ของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
ไดรับการแกไข
ปญหาความตองการ

1.มีวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑที่ทันสมัย 
ครบถวนและพรอม
สําหรับการจัดกิจกรรม
ตางๆ 
2.เกิดการมีสวนรวม
ระหวางบาน วัด โรงเรียน
3.ครู นักเรียน ผูปกครอง 
และประชาชนทั่วไป มี
ความพึงพอใจ

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 10) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 เหตุผล แกไขปงบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังในอาคาร
อเนกประสงค หรือหอประชุมโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 30
 นิ้ว จํานวน 108 ตัวๆ ละ 3,720 บาท สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 9 โรงเรียนๆ ละ 12 ตัว ดังนี้
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ตามราคาทองตลาด)

401,760 สํานักการศึกษาฯ
และโรงเรียนใน

สังกัด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

        ขอความเดิม (หนา 168) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563

แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

7 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังในอาคาร
อเนกประสงค หรือหอประชุมโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 30
 นิ้ว จํานวน 108 ตัวๆ ละ 3,720 บาท สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 9 โรงเรียนๆ ละ 12 ตัว ดังนี้
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ตามราคาทองตลาด)

401,760 สํานักการศึกษาฯ
และโรงเรียนใน

สังกัด

       ขอความใหม (หนา 168) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564  เหตุผล แกไขปงบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นในอาคาร
อเนกประสงค หรือหอประชุมโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
18 ตัวๆ ละ 3,950 บาท สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 9 โรงเรียนๆ ละ 2 ตัว ดังนี้
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4. รงเรียนมัธยมบึงปรือ
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ตามราคาทองตลาด)

71,100 สํานักการศึกษาฯ
และโรงเรียนใน

สังกัด

        ขอความเดิม (หนา 169) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นในอาคาร
อเนกประสงค หรือหอประชุมโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 30
 นิ้ว จํานวน 18 ตัวๆ ละ 3,950 บาท สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 9 โรงเรียนๆ ละ 2 ตัว ดังนี้
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ราคาตามทองตลาด)

71,100 สํานักการศึกษาฯ
และโรงเรียนใน

สังกัด

        ขอความใหม (หนา 169) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564  เหตุผล แกไขปงบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเอนกประสงคขนาดไมนอยกวา 
75x180x75 เซนติเมตร จํานวน 270 ตัวๆ ละ 
1,250 บาท สําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 9 
โรงเรียนๆ ละ 30 ตัว ดังนี้
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ตามราคาทองตลาด)

337,500 สํานักการศึกษาฯ
และโรงเรียนใน

สังกัด

        ขอความเดิม (หนา 170) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะอเนกประสงคขนาดไมนอยกวา 
75x180x75 เซนติเมตร จํานวน 270 ตัวๆ ละ 
1,250 บาท สําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 9 
โรงเรียนๆ ละ 30 ตัว ดังนี้
1.โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา
2.โรงเรียนสองครพิทยาคม
3.โรงเรียนกฤษณาวิทยา
4.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
5.โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
6.โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
7.โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม
8.โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว
9.โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
(ราคาตามทองตลาด)

337,500 สํานักการศึกษาฯ
และโรงเรียนใน

สังกัด

        ขอความใหม (หนา 170) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564  เหตุผล แกไขปงบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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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  
 

 
 


