
 
 

 
                                  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)   

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
พฤษภาคม  ๒๕63 

 





คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  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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(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 5 6,000,000 47 38,817,500 70 116,596,367 64 167,605,539 64 167,605,539 250 496,624,945

รวม 5 6,000,000 47 38,817,500 70 116,596,367 64 167,605,539 64 167,605,539 250 496,624,945

  2.3 สังคมสงเคราะห

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 4 6,800,000

  4.1 งบกลาง

รวม 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 4 6,800,000

  2.2 สาธารณสุข 4 15,903,800 5 19,973,800 5 18,662,100 5 18,662,100 19 73,201,800

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 4,400,000 2 5,400,000 2 5,400,000 2 5,400,000 2 5,400,000 9 26,000,000

รวม 1 4,400,000 6 21,303,800 7 25,373,800 7 24,062,100 7 24,062,100 28 99,201,800

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 29 27,265,000 29 27,265,000

รวม 29 27,265,000 29 27,265,000

รวมทั้งสิ้น 6 10,400,000 54 61,821,300 107 170,935,167 72 193,367,639 72 193,367,639 311 629,891,745

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

บัญชีสรุปโครงการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการศึกษา 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

13 แขงขันกีฬานักเรียน 
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
๒.เพื่อพัฒนาความเปนเลิศดานกีฬา
และกรีฑา คัดเลือกเปนตัวแทนเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ

1.กลุมเปาหมาย นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด อบจ. จํานวน 58 โรงเรียน
2.ลักษณะโครงการ จัดการแขงขัน
กีฬา/เขารวมการแขงขันกีฬาใน
สังกัด อบจ.

3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 รอยละ ๘๐ ของ
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดมีทักษะ
ในการเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา เปนตัวแทน
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
ระดับกลุมจังหวัด ระดับภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ และ
ระดับประเทศ

สํานักการศึกษาฯ

13 แขงขันกีฬานักเรียน 
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
๒.เพื่อพัฒนาความเปนเลิศดานกีฬา
และกรีฑา คัดเลือกเปนตัวแทนเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ

1.นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ. 
จํานวน 58 โรงเรียน
2.ลักษณะโครงการ จัดการแขงขัน
กีฬา/เขารวมการแขงขันกีฬาใน
สังกัด อบจ.

3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละ ๘๐ ของ
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดมีทักษะ
ในการเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา เปนตัวแทน
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
ระดับกลุมจังหวัด ระดับภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ และ
ระดับประเทศ

สํานักการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

       ขอความเดิม (หนา 173) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

       ขอความใหม (หนา 173) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

งบประมาณ

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

16 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

1.เพื่อพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีรูปแบบ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา
3.เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ดานการเรียนสูงขึ้น
4.เพื่อใหไดรูปแบบการจัดการที่ดีดาน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียน

สงเสริมกระบวนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และ
ผูเกี่ยวของ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผูเขารวมโครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและ
ผูเกี่ยวของมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
 รอยละ 80

1.ครูมีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เนนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
2.สถานศึกษามีรูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ดีและ
สามารถนําเปนแบบอยางที่ดีได
3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการ
เรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

16 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

1.เพื่อพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีรูปแบบ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา
3.เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ดานการเรียนสูงขึ้น
4.เพื่อใหไดรูปแบบการจัดการที่ดีดาน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียน

สงเสริมกระบวนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และ
ผูเกี่ยวของ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผูเขารวมโครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและ
ผูเกี่ยวของมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
 รอยละ 80

1.ครูมีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เนนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
2.สถานศึกษามีรูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ดีและ
สามารถนําเปนแบบอยางที่ดีได
3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการ
เรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 175) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 175) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

23 อบรมเชิงปฏิบัติการผู
ตัดสินกีฬา, ผูฝกสอน
กีฬา, นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู
ทักษะทางดาน กฎ กติกา ระเบียบและ
เทคนิคของกีฬาและนํา ความรูทักษะ
กีฬาไปประยุกตใชเปนแนวทางสูความ
เปนเลิศดานกีฬา 

1.กลุมเปาหมาย นักเรียน ผูตัดสิน
กีฬา  ผูฝกสอน ฯลฯ โรงเรียนใน
สังกัดอบจ. 
2.ลักษณะโครงการ อบรมใหความรู
 นักเรียน ผูตัดสินกีฬา ผูฝกสอน 
ฯลฯ

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ ๙๐ มี
ทักษะทางดาน
กีฬาและ กฎ 
กติกา ระเบียบ 
ของการเลนกีฬา

ไดแลกเปลี่ยนความรูแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา

สํานักการศึกษาฯ

23 อบรมเชิงปฏิบัติการผู
ตัดสินกีฬา, ผูฝกสอน
กีฬา, นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู
ทักษะทางดาน กฎ กติกา ระเบียบและ
เทคนิคของกีฬาและนํา ความรูทักษะ
กีฬาไปประยุกตใชเปนแนวทางสูความ
เปนเลิศดานกีฬา 

1.กลุมเปาหมาย นักเรียน ผูตัดสิน
กีฬา  ผูฝกสอน ฯลฯ โรงเรียนใน
สังกัด อบจ. 
2.ลักษณะโครงการ อบรมใหความรู
 นักเรียน ผูตัดสินกีฬา ผูฝกสอน 
ฯลฯ

600,000 600,000 600,000 500,000 500,000 รอยละ ๙๐ มี
ทักษะทางดาน
กีฬาและ กฎ 
กติกา ระเบียบ 
ของการเลนกีฬา

ไดแลกเปลี่ยนความรูแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 181) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 181) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

24 โครงการพัฒนาระบบ
นิเทศครบวงจรและ
ประชุมผลงานทาง
วิชาการ (Symposium)

1.เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก ผูบริหาร 
และครูใหมีความรูความสามารถในการ
นํา ระบบนิเทศครบวงจรไปใช 
2.เพื่อใชกระบวนการ วิจัยและพัฒนา
ในการ พัฒนาระบบและรูปแบบการ
นิเทศที่สงผลตอ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
3.เพื่อสรางเครือขายรวมวิจัยและ
พัฒนาการนิเทศการศึกษาที่สามารถ
ขับเคลื่อนดวยการวิจัยและพัฒนา
4.เพื่อจัดทํา คลังความรูวิธีปฏิบัติท่ีดี
ดานการนิเทศการศึกษาที่สงผลตอการ
ยกระดับ คุณภาพการศึกษา และมีการ
เผยแพรอยางหลากหลายรูปแบบ

1.ศึกษานิเทศกมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนและ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ครู ผูบริหารและสถานศึกษา 
2.ครูท่ีไดรับการนิเทศ สามารถ
จัดการเรียนรูใหนักเรียนบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับ
ความสามารถในการเรียนรู
รายบุคคล/รายกลุมสงผลให
3.นักเรียนมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานมีสมรรถนะสําคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฯ และมี
 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ศึกษานิเทศก  
ผูบริหารและครู
เขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

1.ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และ
ครูไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการนํา ระบบ
นิเทศครบวงจร
ไปใช
2.สามารถใชกระบวนการวิจัย
และพัฒนาในการพัฒนาระบบ
และรูปแบบการนิเทศท่ีสงผลตอ
 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.มีเครือขายรวมวิจัยและ
พัฒนาการนิเทศการศึกษาที่
สามารถขับเคลื่อนดวยการวิจัย
และพัฒนา

 สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 182) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

24 โครงการพัฒนาระบบ
นิเทศครบวงจรและ
ประชุมผลงานทาง
วิชาการ (Symposium)

1.เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก ผูบริหาร 
และครูใหมีความรูความสามารถในการ
นํา ระบบนิเทศครบวงจรไปใช 
2.เพื่อใชกระบวนการ วิจัยและพัฒนา
ในการ พัฒนาระบบและรูปแบบการ
นิเทศที่สงผลตอ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
3.เพื่อสรางเครือขายรวมวิจัยและ
พัฒนาการนิเทศการศึกษาที่สามารถ
ขับเคลื่อนดวยการวิจัยและพัฒนา
4.เพื่อจัดทํา คลังความรูวิธีปฏิบัติท่ีดี
ดานการนิเทศการศึกษาที่สงผลตอการ
ยกระดับ คุณภาพการศึกษา และมีการ
เผยแพรอยางหลากหลายรูปแบบ

1.ศึกษานิเทศกมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนและ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ครู ผูบริหารและสถานศึกษา 
2.ครูท่ีไดรับการนิเทศ สามารถ
จัดการเรียนรูใหนักเรียนบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับ
ความสามารถในการเรียนรู
รายบุคคล/รายกลุมสงผลให
3.นักเรียนมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานมีสมรรถนะสําคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฯ และมี
 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ศึกษานิเทศก  
ผูบริหารและครู
เขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอย
ละ 90

1.ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และ
ครูไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการนํา ระบบ
นิเทศครบวงจร
ไปใช
2.สามารถใชกระบวนการวิจัย
และพัฒนาในการพัฒนาระบบ
และรูปแบบการนิเทศท่ีสงผลตอ
 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.มีเครือขายรวมวิจัยและ
พัฒนาการนิเทศการศึกษาที่
สามารถขับเคลื่อนดวยการวิจัย
และพัฒนา

 สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 182) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

25 สรางเครือขายทาง
การศึกษา

1.เพื่อสรางเครือขายทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
เปนองคกรแหงการเรียนรูและได
แลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายทางการ
ศึกษา

สงเสริมการสรางเครือขายทาง
การศึกษาใหกับผูบริหารสถานศึกษา
 ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ 
มีความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.มีเครือขายในการพัฒนาทาง
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2.สถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
เครือขายทางการศึกษาได

สํานักการศึกษาฯ

25 สรางเครือขายทาง
การศึกษา

1.เพื่อสรางเครือขายทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
เปนองคกรแหงการเรียนรูและได
แลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายทางการ
ศึกษา

สงเสริมการสรางเครือขายทาง
การศึกษาใหกับผูบริหารสถานศึกษา
 ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ 
มีความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอย
ละ 80

1.มีเครือขายในการพัฒนาทาง
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2.สถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
เครือขายทางการศึกษาได

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

26 พัฒนาการจัดการเรียนรู
แบบ English for 
Integrated Studies : 
EIS

1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบสองภาษาโดยใชหลักการ EIS
2.สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 จัดการเรียนรูตามรูปแบบ EIS

สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ EIS 
ใหกับ ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเกี่ยวของ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูเขารวม
โครงการ มีความ
พึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 80

1.สถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 ทั้ง 58 โรงเรียนไดพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
สองภาษาโดยใชหลักการ EIS
2.สถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 ทั้ง 58 โรงเรียน มีการจัดการ
เรียนรูแบบ EIS เพิ่มมากขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

26 พัฒนาการจัดการเรียนรู
แบบ English for 
Integrated Studies : 
EIS

1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบสองภาษาโดยใชหลักการ EIS
2.สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 จัดการเรียนรูตามรูปแบบ EIS

สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ EIS 
ใหกับ ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเกี่ยวของ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูเขารวม
โครงการ มีความ
พึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 80

1.สถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 ทั้ง 58 โรงเรียนไดพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
สองภาษาโดยใชหลักการ EIS
2.สถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 ทั้ง 58 โรงเรียน มีการจัดการ
เรียนรูแบบ EIS เพิ่มมากขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

9



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

32 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย
 รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

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

นักกีฬา ผูฝกสอน ผูควบคุม และ
ผูเกี่ยวของ เขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมาที่
เขารวมการ
แขงขันกีฬา รอย
ละ 80 มีทักษะ
ในการเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เปนตัวแทน
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

สํานักการศึกษาฯ

32 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย
 รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ

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

นักกีฬา ผูฝกสอน ผูควบคุม และ
ผูเกี่ยวของ เขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมาที่
เขารวมการ
แขงขันกีฬา รอย
ละ 80 มีทักษะ
ในการเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เปนตัวแทน
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

33 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย
 รอบคัดเลือก ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน ในดานทักษะทางกีฬา
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ครู บุคลากร นักเรียน และ
ผูเกี่ยวของ เขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมาที่
เขารวมการ
แขงขันกีฬา รอย
ละ 80 มีทักษะ
ในการเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เปนตัวแทน
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักการศึกษาฯ

33 แขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย
 รอบคัดเลือก ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน ในดานทักษะทางกีฬา
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ครู บุคลากร นักเรียน และ
ผูเกี่ยวของ เขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองคการ
บริหารสวน
จังหวัด
นครราชสีมาที่
เขารวมการ
แขงขันกีฬา รอย
ละ 80 มีทักษะ
ในการเลนกีฬา
เพิ่มขึ้น

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เปนตัวแทน
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบ
คัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

34 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น

1.เพื่อเขารวมกิจกรรม จัดนิทรรศการ
และแขงขันทักษะทางวิชาการงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ของ
ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน พัฒนา
ดานวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
3.เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรศักยภาพ
และขีดความสามารถในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โรงเรียน 
58 โรง ที่เปนตัวแทนเขารวม
กิจกรรมและแขงขันทักษะทาง
วิชาการตามที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1.ผูบริหาร ครู 
และนักเรียน 
โรงเรียนในสังกัด
เขารวมกิจกรรม
และแขงขัน
ทักษะทาง
วิชาการ ไมนอย
กวารอยละ 80 
ของกลุมเปาหมาย
2.ผูบริหาร ครู 
และนักเรียนใน
สังกัดที่เขารวม
โครงการ มีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินงาน ไม
นอยกวารอยละ 
80 ของ
กลุมเปาหมาย

1.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรม
 การจัดนิทรรศการและการ
แขงขันทักษะวิชาการ แสดง
ศักยภาพอยางเต็มความสามารถ
ในการสรางช่ือเสียงใหแกตนเอง 
โรงเรียน และจังหวัดนครราชสีมา
2.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ที่เขารวมกิจกรรม
และแขงขันทักษะวิชาการ นํา
ความรูและประสบการณไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนท่ัวไป และ
สาธารณชนไดรับทราบถึง
ศักยภาพ และความเปนเลิศดาน
วิชาการการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 189) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

34 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น

1.เพื่อเขารวมกิจกรรม จัดนิทรรศการ
และแขงขันทักษะทางวิชาการงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ของ
ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน พัฒนา
ดานวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
3.เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรศักยภาพ
และขีดความสามารถในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โรงเรียน 
58 โรง ที่เปนตัวแทนเขารวม
กิจกรรมและแขงขันทักษะทาง
วิชาการตามที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1.ผูบริหาร ครู 
และนักเรียน 
โรงเรียนในสังกัด
เขารวมกิจกรรม
และแขงขัน
ทักษะทาง
วิชาการ ไมนอย
กวารอยละ 80 
ของกลุมเปาหมาย
2.ผูบริหาร ครู 
และนักเรียนใน
สังกัดที่เขารวม
โครงการ มีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินงาน ไม
นอยกวารอยละ 
80 ของ
กลุมเปาหมาย

1.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรม
 การจัดนิทรรศการและการ
แขงขันทักษะวิชาการ แสดง
ศักยภาพอยางเต็มความสามารถ
ในการสรางช่ือเสียงใหแกตนเอง 
โรงเรียน และจังหวัดนครราชสีมา
2.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ที่เขารวมกิจกรรม
และแขงขันทักษะวิชาการ นํา
ความรูและประสบการณไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนท่ัวไป และ
สาธารณชนไดรับทราบถึง
ศักยภาพ และความเปนเลิศดาน
วิชาการการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 189) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

35 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เพื่อเขารวมกิจกรรม จัดนิทรรศการ
และแขงขันทักษะทางวิชาการในงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 และเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ "งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาทองถิ่น"
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน พัฒนา
งานดานวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูพัฒนาประสบการณ
3.เพื่อประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 58 
โรงเรียน ที่คัดเลือกเปนตัวแทนเขา
รวมกิจกรรมและแขงขันทักษะทาง
วิชาการตามกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ผูบริหาร 
ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู 
นักเรียน 
บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเขารวม
กิจกรรมตาม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80 
ของ
กลุมเปาหมาย 
2.ผูเขารวม
กิจกรรมตาม
โครงการฯ มี
ความพึงพอใจใน
การดําเนินการ
ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

1.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ไดเขารวมกิจกรรม การจัด
นิทรรศการและแขงขันทักษะ
วิชาการ แสดงศักยภาพอยางเต็ม
ความสามารถในการสรางช่ือเสียง
ใหแกตนเอง โรงเรียน และ
จังหวัดนครราชสีมา
2.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา นําความรูและ 
ประสบการณไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.ประชาชนท่ัวไปและสาธารณชน
ไดรับทราบถึงศักยภาพและความ
เปนเลิศดานวิชาการ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

35 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เพื่อเขารวมกิจกรรม จัดนิทรรศการและ
แขงขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรม
การจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของผูบริหาร ครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา และเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ "งาน
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น"
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน พัฒนางาน
ดานวิชาการ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู
พัฒนาประสบการณ
3.เพื่อประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 58 
โรงเรียน ที่คัดเลือกเปนตัวแทนเขา
รวมกิจกรรมและแขงขันทักษะทาง
วิชาการตามกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.ผูบริหาร 
ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู 
นักเรียน 
บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเขารวม
กิจกรรมตาม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80 
ของ
กลุมเปาหมาย 
2.ผูเขารวม
กิจกรรมตาม
โครงการฯ มี
ความพึงพอใจใน
การดําเนินการ
ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

1.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ไดเขารวมกิจกรรม การจัด
นิทรรศการและแขงขันทักษะ
วิชาการ แสดงศักยภาพอยางเต็ม
ความสามารถในการสรางช่ือเสียง
ใหแกตนเอง โรงเรียน และ
จังหวัดนครราชสีมา
2.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา นําความรูและ 
ประสบการณไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.ประชาชนท่ัวไปและสาธารณชน
ไดรับทราบถึงศักยภาพและความ
เปนเลิศดานวิชาการ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

36 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อจัดกิจกรรมและการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ นิทรรศการของครู นักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจัดกิจกรรมการ
แสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อคัดเลือกตัวแทนครู นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการของครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณของ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
4.เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรศักยภาพและ
ความเปนเลิศดานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาตอสาธารณชนและประชาชน
ทั่วไป

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 โรงเรียน 
จํานวนไมนอยกวา 5,000 คน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1.ผูบริหาร 
ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเขารวม
กิจกรรมตาม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80 
ของกลุมเปาหมาย
2.ผูเขารวม
กิจกรรมตาม
โครงการฯ มี
ความพึงพอใจใน
การดําเนินการ
ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

1.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู
 นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนในสังกัดไดเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการ การจัด
นิทรรศการและแสดงศักยภาพอยาง
เต็มความสามารถในการสราง
ชื่อเสียงใหโรงเรียนและตนเอง เปน
ตัวแทนเขารวมการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาทองถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู
 นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา นําความรูประสบการณไป
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
3.ประชาชนทั่วไปและสาธารณชน
ไดรับทราบถึงศักยภาพความเปน
เลิศดานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

36 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อจัดกิจกรรมและการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ นิทรรศการของครู นักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจัดกิจกรรมการ
แสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อคัดเลือกตัวแทนครู นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการของครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณของ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
4.เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรศักยภาพและ
ความเปนเลิศดานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาตอสาธารณชนและประชาชน
ทั่วไป

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 โรงเรียน 
จํานวนไมนอยกวา 5,000 คน

1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.ผูบริหาร 
ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเขารวม
กิจกรรมตาม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80 
ของกลุมเปาหมาย
2.ผูเขารวม
กิจกรรมตาม
โครงการฯ มี
ความพึงพอใจใน
การดําเนินการ
ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

1.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู
 นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนในสังกัดไดเขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการ การจัด
นิทรรศการและแสดงศักยภาพอยาง
เต็มความสามารถในการสราง
ชื่อเสียงใหโรงเรียนและตนเอง เปน
ตัวแทนเขารวมการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาทองถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู
 นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา นําความรูประสบการณไป
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา
3.ประชาชนทั่วไปและสาธารณชน
ไดรับทราบถึงศักยภาพความเปน
เลิศดานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

37 จัดงานชุมนุมลูกเสือ
ทองถิ่นแหงชาติ

1.เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมผูเรียนของนักเรียน ครู 
บุคลากรใหมีความรูทักษะดานลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชา
ทหาร และการเขาคายเยาวชน
2.ใหนักเรียน ครู มีคุณภาพชีวิตที่ดี
หลาย ๆ ดาน เชน ดานรางกาย จิตใจ 
ตลอดจน สติปญญา ความมั่นคงทาง
อารมณ

1.ลูกเสือ/เนตรนารี จํานวน 50 คน
2.ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง ครู 
และผูเกี่ยวของ จํานวน 70 คน

100,000 100,000 100,000 1.รอยละ 90 
ของลูกเสือ เนตร
นารี มีความรู
ความสามารถ 
ตามหลักการและ
วิธีการของลูกเสือ
 เนตรนารี 
2.รอยละ 90 
ของลูกเสือ เนตร
นารี ได
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับลูกเสือ 
เนตรนารี 
สถานศึกษา
สังกัดองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น

1.ลูกเสือ เนตรนารี สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีความรู 
ความสามารถ ตามหลักการ
และวิธีการของลูกเสือ เนตรนารี
2.ลูกเสือ เนตรนารี มีการ
พัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ
 และมีสวนรวมในการพัฒนาทั้ง
รางกาย สติปญญา อารมณ 
และสังคม
3.ลูกเสือ เนตรนารี สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีสัมพันธภาพที่ดี
ตอลูกเสือ เนตรนารี สังกัด
เดียวกัน และสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 192) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

37 จัดงานชุมนุมลูกเสือ
ทองถิ่นแหงชาติ

1.เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมผูเรียนของนักเรียน ครู 
บุคลากรใหมีความรูทักษะดานลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชา
ทหาร และการเขาคายเยาวชน
2.ใหนักเรียน ครู มีคุณภาพชีวิตที่ดี
หลาย ๆ ดาน เชน ดานรางกาย จิตใจ 
ตลอดจน สติปญญา ความมั่นคงทาง
อารมณ

1.ลูกเสือ/เนตรนารี จํานวน 50 คน
2.ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง ครู 
และผูเกี่ยวของ

100,000 100,000 100,000 100,000 1.รอยละ 90 
ของลูกเสือ เนตร
นารี มีความรู
ความสามารถ 
ตามหลักการและ
วิธีการของลูกเสือ
 เนตรนารี 
2.รอยละ 90 
ของลูกเสือ เนตร
นารี ได
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับลูกเสือ 
เนตรนารี 
สถานศึกษา
สังกัดองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น

1.ลูกเสือ เนตรนารี สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีความรู 
ความสามารถ ตามหลักการ
และวิธีการของลูกเสือ เนตรนารี
2.ลูกเสือ เนตรนารี มีการ
พัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ
 และมีสวนรวมในการพัฒนาทั้ง
รางกาย สติปญญา อารมณ 
และสังคม
3.ลูกเสือ เนตรนารี สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีสัมพันธภาพที่ดี
ตอลูกเสือ เนตรนารี สังกัด
เดียวกัน และสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 192) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

38 จัดงานวันครู 1.เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมรําลึกถึงพระคุณของ
บูรพาจารย
2.เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดแลกเปลี่ยน เรียนรู 
และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
3.เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้ง 58 โรงเรียน

จัดงานวันครู ประกอบดวย คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราสีมา/คณะท่ีปรึกษานายกฯ/ 
หัวหนาสวนราชการในสังกัด องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 58 โรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ
 จํานวน 2,500 คน

2,807,500 2,807,500 2,807,500 รอยละความพึง
พอใจ ของ
ผูเขารวมโครงการ

1.ผูเขารวมโครงการไดรวม
รําลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย
2.ผูเขารวมโครงการได
แลกเปลี่ยน เรียนรู และรวม
กิจกรรมตาง ๆ
3.ผูเขารวมโครงการมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

สํานักการศึกษาฯ

38 จัดงานวันครู 1.เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมรําลึกถึงพระคุณของ
บูรพาจารย
2.เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดแลกเปลี่ยน เรียนรู 
และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
3.เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้ง 58 โรงเรียน

จัดงานวันครู ประกอบดวย คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราสีมา/คณะท่ีปรึกษานายกฯ/ 
หัวหนาสวนราชการในสังกัด องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 58 โรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ
 จํานวน 2,500 คน

2,807,500 2,807,500 2,500,000 2,500,000 รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
เขารวมโครงการฯ

1.ผูเขารวมโครงการไดรวม
รําลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย
2.ผูเขารวมโครงการได
แลกเปลี่ยน เรียนรู และรวม
กิจกรรมตาง ๆ
3.ผูเขารวมโครงการมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

39 ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
ประสานและบูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมกระบวนการการมีสวน
รวม

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 360 
คน

221,000 221,000 221,000 รอยละความพึง
พอใจของผูเขา
รับการประชุม

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ป เปนไปตามกระบวนการมี
สวนรวม เกิดการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
ระหวาง อปท. สวนราชการ 
ภาคีตาง ๆ และโรงเรียนในสังกัด

สํานักการศึกษาฯ

39 ประสานแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
ประสานและบูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมกระบวนการการมีสวน
รวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน 360 คน จัดการ
อบรม 2 ระยะ

221,000 1,352,000 1,352,000 1,352,000 มีแผนพัฒนา
การศึกษาของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัด
นครราชสีมา 
จํานวน 1 เลม

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เปนไปตามกระบวนการมีสวน
รวม เกิดการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา ระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนราชการ ภาคีตางๆ และ
โรงเรียนในสังกัด

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

40 พัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูทักษะ และสมรรถนะที่พึง
ประสงค
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ในการทํางาน
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดการศึกษา และ
การจัดการความรูภายในองคกร

จัดการอบรม จํานวน 6 ครั้ง 
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา/คณะที่ปรึกษานายกฯ/
เลขานุการนายกฯ/หัวหนาสวน
ราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 โรงเรียน 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวม
จํานวนทั้งสิ้น 2,577 คน

1,900,000 1,900,000 1,900,000 รอยละ 70 ของ
บุคลากรรับทราบ
 เขาใจ และ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การจัดการศึกษา
และการจัดการ
ความรูภายใน
หนวยงาน

บุคลากรมีการพัฒนาความรู 
ความสามารถปรับกระบวนการ
ทัศนในการปฏิบัติงาน พรอม
รองรับนโยบายใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอองคกรและบุคลากรมีความรู
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล และ
ไดรับการพัฒนาคุณภาพการ
ทํางานสรางจิตสํานึก รักษ
องคกร มีความรู ทักษและ
สมรรถนะที่พึงประสงค

สํานักการศึกษาฯ

40 พัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูทักษะ และสมรรถนะที่พึง
ประสงค
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ในการทํางาน
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดการศึกษา และ
การจัดการความรูภายในองคกร

จัดการอบรม จํานวน 6 ครั้ง 
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา/คณะที่ปรึกษานายกฯ/
เลขานุการนายกฯ/หัวหนาสวน
ราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 โรงเรียน 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวม
จํานวนทั้งสิ้น 2,577 คน

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 รอยละ 70 ของ
บุคลากรรับทราบ
 เขาใจ และ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การจัดการศึกษา
และการจัดการ
ความรูภายใน
หนวยงาน

บุคลากรมีการพัฒนาความรู 
ความสามารถปรับกระบวนการ
ทัศนในการปฏิบัติงาน พรอม
รองรับนโยบายใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอองคกรและบุคลากรมีความรู
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล และ
ไดรับการพัฒนาคุณภาพการ
ทํางานสรางจิตสํานึก รักษ
องคกร มีความรู ทักษและ
สมรรถนะที่พึงประสงค

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 194) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 194) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

41 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1.เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
2.เพื่อออกประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดทั้ง 58 โรงเรียน
3.เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในใหมีมาตรฐานพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษาให
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ผูเกี่ยวของ จํานวน 130 คน
2.ออกประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 58 
โรงเรียน โดยหนวยงานตนสังกัด

500,000 500,000 500,000 1.ผูเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีความ
พึงพอใจในการเขา
รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ไม
นอยกวารอยละ 80
2.สถานศึกษา
สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ทั้ง 
58 โรงเรียน ที่รับ
การประเมิน
คุณภาพภายในโดย
หนวยงานตนสังกัด 
รอยละ 50 มีผล
การประเมินไมนอย
กวาระดับดีมาก

1.สถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 ทั้ง 58 โรงเรียน สามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับ
ครูและผูเรียน จํานวน 30,000
 คน ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่ตนสังกัดกําหนด
2.สถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 ทั้ง 58 โรงเรียน มีความพรอม
ในการรับประเมินคุณภาพ
การศึกษา

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 195) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

23



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

41 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1.เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
และการเขียนรายงานผลการประเมิน
ตนเอง 
2.เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
ผูเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจใน
การดําเนินการและจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และการ
รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR)
 ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2.ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

500,000 500,000 500,000 500,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
เขารวมโครงการ 
ไมนอยกวารอย
ละ 75

1.สถานศึกษาดําเนินการ
จัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาไดอยางเปนระบบ 
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
ผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ
และสามารถวางแผนการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 195) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

42 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา 
(สงเสริมและพัฒนากีฬา)

1.เพื่อสรางความรักสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย พรอมทั้งพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยใหสมบูรณแข็งแรง ทั้ง
รางกาย จิตใจ
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
นักกีฬา ใหมีทักษะความพรอมเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แหงประเทศไทย

นักกีฬา ผูฝกสอน จํานวน 100 คน
 จากโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
58 โรงเรียน ที่ไดรับการคัดเลือกใน
การสงเสริมพัฒนาทักษะทางกีฬา
ใหมีความเปนเลิศ

900,000 นักกีฬา ผูฝกสอน
 โรงเรียนสังกัด
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา ที่
ไดรับกรคัดเลือก
มีทักษะทางกีฬา
เพิ่มขึ้น รอยละ 
85

1.นักกีฬามีความรักสามัคคี มี
ระเบียบวินัย พรอมทั้งไดพัฒนา
สุขภาพพลานามัยใหสมบูรณ
แข็งแรง ทั้งรางกาย จิตใจ
2.ไดรับสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนานักกีฬา ใหมีทักษะความ
พรอมเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และไดตัวแทนนักกีฬา 
ผูฝกสอน ในการพัฒนาทักษะ
ทางกีฬาใหมีความเปนเลิศ

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 196) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

42 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา 
(สงเสริมและพัฒนากีฬา)

1. เพื่อสรางความรักสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย พรอมทั้งพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยใหสมบูรณแข็งแรง ทั้ง
รางกาย จิตใจ
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
นักกีฬา ใหมีทักษะความพรอมเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ผู
ฝกสอน ในการสงเสริมทักษะทางกีฬา
ใหมีความเปนเลิศ

นักกีฬา ผูฝกสอน โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 58 โรงเรียน 
ที่ไดรับการคัดเลือกในการสงเสริม
พัฒนาทักษะทางกีฬาใหมีความเปน
เลิศ จํานวน 11 ชนิดกีฬา (ชาย-
หญิง) ดังนี้
1) กรีฑา
2) เทเบิลเทนนิส
3) ฟุตบอล
4) วอลเลยบอล
5) เซปกตะกรอ
6) ฟุตซอล
7) วอลเลยบอลชายหาด
8) แบดมินตัน
9) เปตอง
10) หมากรุกไทย
11) หมากฮอสไทย

900,000 4,271,140 4,271,140 4,271,140 นักกีฬา ผูฝกสอน
 โรงเรียนสังกัด
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมา ที่
ไดรับกรคัดเลือก
มีทักษะทางกีฬา
เพิ่มขึ้น รอยละ 
85

1.นักกีฬามีความรักสามัคคี มี
ระเบียบวินัย พรอมทั้งไดพัฒนา
สุขภาพพลานามัยใหสมบูรณ
แข็งแรง ทั้งรางกาย จิตใจ
2.ไดรับสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนานักกีฬา ใหมีทักษะความ
พรอมเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และไดตัวแทนนักกีฬา 
ผูฝกสอน ในการพัฒนาทักษะ
ทางกีฬาใหมีความเปนเลิศ

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 196) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

43 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูและขอสอบกลาง
ของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อจัดทําแผนการเรียนรูและขอสอบ
กลางของโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง 6 จํานวน 8 กลุม
สาระการเรียนรู
2.เพื่อสรางมาตรฐานการศึกษาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยการนําไปใชจัดการเรียนการสอนและ
วัดผลประเมินผลผูเรียนในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง
 58 โรงเรียน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถใช
แผนการจัดการเรียนรูและขอสอบกลางไป
พัฒนาการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูและขอสอบ
กลางของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 6 
จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ใหกับผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเกี่ยวของ ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
175 คน

700,000 700,000 700,000 1.มีผูเขารวมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ จัดทํา
แผนการเรียนรูและ
ขอสอบกลางของ
โรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ไมนอยกวา
รอยละ 80
2.ผูเขารวมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําแผนการ
เรียนรูและขอสอบกลาง
ของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมามี
ความพึงพอใจในการจัด
อบรม เชิงปฏิบัติการครั้ง
นี้ ไมนอยกวารอยละ 70  
3.สถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมามี
แผนการจัดการเรียนรู
และขอสอบกลาง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ถึง 6 ที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน ครบทั้ง 8 กลุม
สาระการเรียนรู

1.ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจ และสามารถจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูและ
ขอสอบกลางไดตามเกณฑ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2.ครูในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน 
นําแผนการจัดการเรียนรูไปใช
จัดการเรียนการสอนและนํา
ขอสอบกลางไปใชวัดผล 
ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การประเมินผลใหกับผูเรียนทุก
คนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.ผูเรียนในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาทุกคนไดรับการ
เรียนรูและประเมินผลการ
เรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 197) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

43 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูและขอสอบกลาง
ของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและ
ขอสอบกลางของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถ
นําแผนการจัดการเรียนรูและขอสอบ
กลางไปพัฒนาการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเกี่ยวของ จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูและขอสอบกลางของ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

700,000 700,000 700,000 700,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

1.ผูเขารวมโครงการ มีความรู 
ความเขาใจและสามารถจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูและ
ขอสอบกลาง ไดตามเกณฑ
มาตรฐานและตัวขี้วัดของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2.ครูในสถานศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา นําแผนการจัดการ
เรียนรูไปใชจัดการเรียนการ
สอนและนําขอสอบกลางไปใช
วัดผลประเมินผล และพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการประเมินผล
ใหกับผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 197) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

44 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัตการ การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา ของสํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
ประกอบดวย บุคลากรสํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของ ผูปฏิบัติงานแผนโรงเรียน
 58 โรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา
ทั้ง 58 โรงเรียน คณะผูบริหาร
ทองถิ่น/และผูมีสวนเกี่ยวของ

279,000 279,000 279,000 1.จํานวน
โรงเรียนที่ทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป
เปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด
2.รอยละความ
พึงพอใจของผูรับ
การอบรม/การ
ประชุม

1.สํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปที่
ถูกตองครบถวน เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด
2.บุคลากรสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ครู 
บุคลากรมีความรู ความเขาใจมี
ทักษะ ความสามารถในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป

สํานักการศึกษาฯ

44 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัตการ การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา ของสํานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561
 - 2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย 
บุคลากรสํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ 
ผูปฏิบัติงานแผนโรงเรียน 58 
โรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 
58 โรงเรียน คณะผูบริหาร
ทองถิ่น/และผูมีสวนเกี่ยวของ 
จัดการอบรม 2 ระยะ

 279,000  449,700  449,700  449,700 1.จํานวน
โรงเรียนที่ทํา
แผนพัฒนา
การศึกษา
เปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด
2.ผูเขารับการ
อบรม ไมนอย
กวารอยละ 80 
มีความพึงพอใจ

1.สํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
แผนพัฒนาการศึกษาที่ถูกตอง
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่กําหนด
2.บุคลากรสานักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ครู
บุคลากรมีความรู ความ
เขาใจมีทักษะความสามารถใน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 198) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 198) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

53 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

1. เพื่อใหผูรับบริการที่โรงเรียนมีถนน
ในการสัญจรไปมาอยางสะดวก 
คลองตัวและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน
3. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
สวยงาม และมีมาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน ขนาดกวาง 4 เมตร
 ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 800 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

490,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ
โรงเรียน มีความ
พึงพอใจรอยละ 
80

1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนที่ใช
ประโยชนไดอยางคุมคา
2.โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนที่ได
มาตรฐาน 
3. สถานศึกษาเปนที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ

โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

53 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

1.เพื่อใหผูรับบริการที่โรงเรียนมีถนน
ในการสัญจรไปมาอยางสะดวก
คลองตัวและปลอดภัย
2.เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน
3.เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
สวยงาม และมีมาตรฐาน  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน ขนาดกวาง ๔ เมตร
 ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา ๘๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
กําหนด)

490,000 490,000      490,000      490,000      นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนที่ใช
ประโยชนไดอยางคุมคา
2.โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ไดมาตรฐาน
3.โรงเรียนเปนที่ยอมรับของ
ชุมชน 

โรงเรียน
กฤษณาวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  

       ขอความใหม  (หนา 206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)
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รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

54 กอสรางศูนยการเรียนรู
สูอาชีพ โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

1.เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคคลภายนอกและหนวยงานอื่น
2.เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา
3.เพื่อใหผูเรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติใน
การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กอสรางศูนยการเรียนรูสูอาชีพ 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด)

300,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ
โรงเรียน มีความ
พึงพอใจตอศูนย
การเรียนรูสู
อาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 80

1. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูสู
อาชีพ เพื่อใชในการเรียนรูตาม
ความถนัดของตน
2. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูสู
อาชีพที่ไดมาตรฐาน 
3. สถานศึกษาเปนที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ

โรงเรียนกฤษณา
วิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

54 กอสรางศูนยการเรียนรู
สูอาชีพ โรงเรียน
กฤษณาวิทยา

1.เพื่อใหโรงเรียนมีศูนยการเรียนรูสู
อาชีพภายในโรงเรียน 
2.เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
 บุคลากรภายนอก และหนวยงานอื่น
3.เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา

กอสรางศูนยการเรียนรูสูอาชีพ 
จํานวน ๑ ศูนย โรงเรียนกฤษณา
วิทยา (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. กําหนด)

300,000     300,000      300,000      300,000      นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95  
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ผูเรียนมีแหลงเรียนรูเพิ่มเติม 
เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนรู
ตามความถนัดของตน
2.ผูเรียนมีความสุขตอการเรียน 
3.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

โรงเรียน
กฤษณาวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  

       ขอความใหม  (หนา 206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข วัตถุประสงค  เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)
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รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

16 ปรับปรุงอาคารเรียน 
106 ต โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 106 ต ให
มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่อํานวยความ
สะดวกสําหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 106 
ต ที่มีความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
อํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

โรงเรียนกุดจิกวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

16 ปรับปรุงอาคารเรียน 
108 ต โรงเรียนกุดจิก
วิทยา

1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 108 ต ให
มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่อํานวยความ
สะดวก สําหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน 108 ต 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

150,000      นักเรียน ครู 
และบุคลากรไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน 108 
ต ที่มีความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
อํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน
กุดจิกวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

        ขอความเดิม (หนา 10) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563

       ขอความใหม (หนา 10) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย วัตถุประสงค และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)
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รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

144 ซอมแซมอาคารเรียน 
106 ต โรงเรียนชอง
แมววิทยาคม

1. เพื่อซอมแซมอาคารเรียนใหมีความ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
2.  เพื่อใหมีอาคารเรียน ที่สวยงามเอื้อ
ตอการเรียนรู

ซอมแซมอาคารเรียน 106 ต 
โรงเรียนชองแมววิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวา รอย
ละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

144 ซอมแซมอาคารเรียน
แบบ 106 ต. โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

เพื่อซอมแซมอาคารเรียนแบบ 106 ต.
 ใหมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

ซอมแซมอาคารเรียนแบบ 106 ต. 
(โรงเรียนสีเขียว) (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนไดรับการพัฒนาดาน
อาคารสถานที่ ใหมีสภาพที่
เหมาะสมตอการใชงานและมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ
การเรียนรู

โรงเรียน
ชองแมววิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

        ขอความเดิม (หนา 266) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 

       ขอความใหม  (หนา 266) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

175 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สําหรับใชสัญจรไปมาได
สะดวก และปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 187 ม. 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
748 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

450,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สําหรับใชสัญจรไปมาได
สะดวก และปลอดภัย

โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

175 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน สําหรับใชสัญจรไปมา
ไดสะดวก และปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 187 ม.หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 748 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม. กําหนด)

 450,000  470,000  470,000  470,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา รอยละ 80

โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สําหรับใชสัญจรไปมาได
สะดวก และปลอดภัย

โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 284) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  

       ขอความใหม  (หนา 284) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

176 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนดานเกวียนวิทยา

1.เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน ใหมีความ
แข็งแรง ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการ
2.เพื่อปรับภูมิทัศนใหมีความสวยงาม 
และเปนระเบียบ

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 240 เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด)

480,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 95

1.โรงเรียนมีรั้วที่มีความแข็งแรง
 ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของทางราชการ
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
และเปนระเบียบ

โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

176 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนดาน
เกวียนวิทยา

1.เพื่อกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ใหมีความแข็งแรง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของทางราชการ
2.เพื่อปรับภูมิทัศนใหมีความสวยงาม 
และเปนระเบียบ

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2
 เมตร ยาว 250 เมตร(ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
กําหนด)

 480,000  650,000  650,000  650,000 1.โรงเรียนมีรั้ว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สูง 2 เมตร
 ยาว 250 เมตร
2.นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวา
รอยละ 80

1.โรงเรียนมีรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่มีความแข็งแรง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของทางราชการ
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
และเปนระเบียบ

โรงเรียน
ดานเกวียนวิทยา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 284) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  

       ขอความใหม  (หนา 284) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

198 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
ปองกันแดดและฝน
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปน
ระเบียบ

กอสรางหลังคาคลุมทางเดินขนาด
กวาง 1.50 ม.ยาว 306 ม. พรอม
หลังคา (ตามแบบและรายละเอียดที่
 อบจ.นม.กําหนด)

1,462,000 1.โรงเรียนมี
หลังคาคลุม
ทางเดิน ขนาด
กวาง 1.50 ม. 
ยาว 306 ม. 
2.นักเรียน ครู 
บุคลากร มีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุมทางเดิน
 สําหรับปองกันแดดและฝน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
เปนระเบียบ

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม

เกลา นครราชสีมา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

198 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
ปองกันแดดและฝน
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปน
ระเบียบ

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ขนาด
กวาง 1.50 เมตร ยาว 106 เมตร
 พรอมหลังคา โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. กําหนด)

1,462,000  500,000  500,000  500,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุมทางเดิน
 สําหรับปองกันแดดและฝน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
เปนระเบียบ

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอม

เกลา นครราชสีมา
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 298) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 298) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ และตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

209 ปรับปรุงอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก สําหรับใช
เปนหองเรียน โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ ก ใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

ปรับปรุงอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก 
สําหรับใชเปนหองเรียน โรงเรียน
โตนดพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด)

1,129,000 นักเรียน และครู
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

โรงเรียนมีคารเรียนที่มีความ
มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

209 ปรับปรุงอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก สําหรับใช
เปนหองเรียน โรงเรียน
โตนดพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก 
สําหรับใชเปนหองเรียน

ปรับปรุงอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

1,129,000 1,505,000 1,505,000 1,505,000 นักเรียน ครู 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
กลุมเปาหมาย มี
ความพึงพอใจตอ
การดําเนิน
กิจกรรมของ
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80

1. โรงเรียนมีอาคารเบ็ดเสร็จ ก
 ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่
สวยงามเอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 306) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 306) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

244 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว 246.00 เมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดของ
อบจ.นม.กําหนด)

494,000 ความพึงพอใจ
ของผูใชงานไม
นอยกวารอยละ 
80

1.โรงเรียนมีรั้วโรงเรียน เพื่อ
สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และ
การธํารงวินัยของนักเรียน
2.ผูใชงานมีระดับความพึงพอใจ
ในการกอสรางรั้วคอนกรีต ไม
นอยกวารอยละ 80

โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

244 กอสรางรั้วโรงเรียน 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ ใหมีสภาพการใชงานที่
เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การเรียนการสอน

กอสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ความยาว 387 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม. กําหนด)

494,000      770,000  770,000  770,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ มี
รั้วโรงเรียนที่มีความแข็งแรง 
เพื่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัย 
และการธํารงวินัยของนักเรียน

โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 325) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 325) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

254 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

1.เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยของครู นักเรียน และ
ประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 800
 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ (ตาม
แบบและรายละเอียดของ
อบจ.นม.กําหนด)

470,000 1.สถานศึกษามี
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยของครู
นักเรียนและ
ประชาชน
2.ไมนอยกวารอย
ละ 90 ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานตาม
โครงการ

1.ครู นักเรียน บุคลากรไดรับ
ความสะดวกและปลอดภัยใน
การใชถนนภายในโรงเรียน
2.โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
ใชสัญจรภายในโรงเรียน

โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

254 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนโนน
ไทยคุรุอุปถัมภ 2

1.เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยของครู นักเรียน และ
ประชาชน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 828
 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ (ตาม
แบบและรายละเอียดของ อบจ.นม.
กําหนด)

470,000  486,000  486,000  486,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1. โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ไดมาตรฐาน เพื่อใชใน
การสัญจรภายในโรงเรียน
 2. โรงเรียนมีถนนในการ
สัญจรที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 331) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 331) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

263 กอสรางรั้ว คสล. 
โรงเรียนบัวลาย

1.เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคง
 ปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่อาศัยอยูในโรงเรียน
บัวลาย
2.เพื่อความปลอดภัยของทรัพยสินทาง
ราชการ
3.เพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน
ที่เกิดจากปญหาน้ําเซาะ

สรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
สูง 2 ม. ยาว ๑๖๕ เมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด)

499,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึง
พอใจไมนอยกวา
รอยละ 80

โรงเรียนมีรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กมั่นคง สะดวก ปลอดภัย

โรงเรียนบัวลาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

263 กอสรางรั้ว คสล. 
โรงเรียนบัวลาย

1.เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคง
 ปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาที่อาศัยอยูในโรงเรียนบัว
ลาย
2.เพื่อสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
สถานศึกษา ในการปองกันปญหาจาก
ภายนอกที่จะสงผลกระทบตอกายนอก
สถานศึกษา
3.เพื่อความปลอดภัยของทรัพยสินทาง
ราชการ
4.เพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน
ที่จะเกิดจากปญหาน้ําเซาะ

กอสรางรั้วโรงเรียน คอนกรีตบล็อค
สูง 2.00 เมตร ยาว 183 เมตร 
โรงเรียนบัวลาย (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ. นม. กําหนด)

499,000     500,000 500,000 500,000 1.รอยละ 90 ของ
นักเรียน ครู 
บุคลากร มีความ
พึงพอใจ และไดรับ
ประโยชนจากการ
กอสรางรั้ว
คอนกรีตเสริม
เหล็กของโรงเรียน
2.รั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก มีความมั่นคง
 ปลอดภัย นักเรียน
 ครู และบุคลากร 
มีคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคง
ปลอดภัยใน
ทรัพยสิน

โรงเรียนมีรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย

โรงเรียนบัวลาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 338) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 338) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

298 กอสรางพื้นถนนหรือทาง
เทาปูบล็อคหนา 6 ซม. 
(ปูตัวหนอน) หรือพื้นที่
ปูบล็อคหนา 6 ซม. ไม
นอยกวา 710.00 
ตารางเมตร โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางพื้นถนนหรือทางเทาปู
บล็อกหนา 6 ซม. (ปูตัวหนอน) หรือ
พื้นที่ปูบล็อกหนา 6 ซม. ไมนอยกวา 
710.00 ตารางเมตร ใหสวยงาม มี
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนการสอน
2.เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
เพื่อเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน ครู
และบุคลากร

กอสรางพื้นถนนหรือทางเทาปู
บล็อกหนา 6 ซม. (ปูตัวหนอน) 
หรือพื้นที่ปูบล็อกหนา 6 ซม. ไม
นอยกวา 710.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

391,000 รอยละ 85 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคน 
มีความพึงพอใจ
ในการใชพื้นที่ปู
ตัวหนอนภายใน
โรงเรียน

ครูและนักเรียนมีสถานที่ที่
เหมาะสมที่ใชในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ

298 กอสรางพื้นถนนหรือทาง
เทาโรงเรียนบานใหม
พิทยาคม

1.กอสรางพื้นถนนหรือทางเทา ให
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนการสอน
2.เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
เพื่อเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน ครู
และบุคลากร

กอสรางพื้นถนนหรือทางเทาปู
บล็อคหนา 6 ซม.(ปูตัวหนอน) 
หรือพื้นที่ปูบล็อคหนา 6 ซม.ไม
นอยกวา 710.00 ตารางเมตร 
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม(ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ. นม. 
กําหนด)

391,000     391,000 391,000 391,000 รอยละ 85 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคน 
มีความพึงพอใจ
ในการใชพื้นที่ปู
ตัวหนอนภายใน
โรงเรียน

ครูและนักเรียนมีสถานที่ที่
เหมาะสมที่ใชในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 360) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 360) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

299 กอสรางลาน คสล.
อเนกประสงค โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค 
(ขนาดกวาง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร) หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 750 ตาราง
เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.30
 เมตร
2.เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
เพื่อเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน ครู
และบุคลากร

กอสรางลาน คสล. อเนกประสงค 
ขนาดกวาง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
750 ตารางเมตร พรอมไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.30 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

445,000 รอยละ 85 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคน 
มีความพึงพอใจ
ในการใชแหลง
เรียนรูภายใน
โรงเรียน

ครูและนักเรียนมีสถานที่ที่
เหมาะสมที่ใชในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ

299 กอสรางลาน คสล.
อเนกประสงค โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค
โรงเรียนบานใหมพิทยาคม     
2. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียน ครูและบุคลากร

กอสรางลาน คสล. อเนกประสงค 
ขนาดกวาง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 
750 ตารางเมตร พรอมไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.30 เมตร  (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

445,000     445,000 445,000 445,000 รอยละ 85 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคน 
มีความพึงพอใจ
ในการใชแหลง
เรียนรูภายใน
โรงเรียน

ครูและนักเรียนมีสถานที่ที่
เหมาะสมที่ใชในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนบานใหม
พิทยาคม สํานัก
การชาง สํานัก
การศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 361) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 361) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

312 โครงการกอสรางสนาม
ฟุตซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนประทาย

1.เพื่อใหนักเรียนและเยาวชนมีสนาม
กีฬามาตรฐานสําหรับใชในการออก
กําลังกาย
2.เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนและ
เยาวชน ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด

กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 22.00 เมตร 
ยาว 42 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)

498,000 นักเรียนและ
เยาวชน รอยละ 
80 มีสนามกีฬา
มาตรฐานสําหรับ
ใชในการออก
กําลังกาย

1.นักเรียนและเยาวชนมีสนาม
กีฬามาตรฐานสําหรับใชในการ
ออกกําลังกายอยางเพียงพอ
2.นักเรียนและเยาวชนมี
ภูมิคุมกันที่ดีไมยุงเกี่ยวกับยา
เสพติดตามยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
3.นักเรียนและเยาวชนเขาใจกฎ
 กติกา การเลนกีฬาประเภท
ตางๆ มากขึ้น
4.นักเรียนและเยาวชนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรง มีน้ําใจเปนนักกีฬา
มากขึ้น

โรงเรียนประทาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 369) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

312 กอสรางสนามฟุต
ซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนประทาย

1.เพื่อใหนักเรียนและเยาวชนมีสนาม
กีฬามาตรฐานสําหรับใชในการออก
กําลังกาย
2.เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนและ
เยาวชน ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด

กอสรางสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 22.00 เมตร 
ยาว 42 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)

498,000 498,000 498,000 498,000 นักเรียนและ
เยาวชน รอยละ 
80 มีสนามกีฬา
มาตรฐานสําหรับ
ใชในการออก
กําลังกาย

1.นักเรียนและเยาวชนมีสนาม
กีฬามาตรฐานสําหรับใชในการ
ออกกําลังกายอยางเพียงพอ
2.นักเรียนและเยาวชนมี
ภูมิคุมกันที่ดีไมยุงเกี่ยวกับยา
เสพติดตามยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
3.นักเรียนและเยาวชนเขาใจกฎ
 กติกา การเลนกีฬาประเภท
ตางๆ มากขึ้น
4.นักเรียนและเยาวชนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรง มีน้ําใจเปนนักกีฬา
มากขึ้น

โรงเรียนประทาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความใหม (หนา 369) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการ และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

44



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

313 กอสรางอาคารโรงจอด
รถโรงเรียนประทาย

เพื่อใหนักเรียนและผูเขารับบริการมี
สถานที่จอดรถอยางพอเพียง

กอสรางอาคารโรงจอดรถ จํานวน 1
 หลัง ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 36 
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

428,000 นักเรียนและผู
เขารับบริการ มี
ความพึงพอใจ 
รอยละ 80

1. โรงเรียนมีสถานที่จอดรถที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
และพอเพียงแกการใหบริการ
2. โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนประทาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

313 กอสรางโครงหลังคาที่
จอดรถโรงเรียนประทาย

เพื่อใหนักเรียนและผูเขารับบริการมี
สถานที่จอดรถอยางพอเพียง

กอสรางโครงหลังคาที่จอดรถ 
โรงเรียนประทาย จํานวน 1 หลัง
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. กําหนด)

428,000 428,000 428,000 428,000 นักเรียนและผู
เขารับบริการ มี
ความพึงพอใจ 
รอยละ 80

1.โรงเรียนมีสถานที่จอดรถที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
และพอเพียงแกการใหบริการ
2.โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม
เอื้อตอการเรียนรู

โรงเรียนประทาย
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 369) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 369) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

323 ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้น
อาคารเรียน  อาคาร
216ค ชั้น 3 โรงเรียน
ปรางคทองวิทยา

เพื่อปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน 216ค 
ใหมีความสวยงามและสรางบรรยากาศ
ที่ดีตอการเรียนการสอน

ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน
 216ค ชั้น 3 พื้นที่ 280 ตร.ม.
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 ปูกระเบื้อง
หองเรียน อาคาร
เรียน 216ค 
อยางนอย 3 หอง

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ปู
กระเบื้องพื้นสวยงามและสราง
บรรยากาศท่ีดีตอการเรียนการ
สอน

โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

323 ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้น
อาคารเรียน 216 ค 
โรงเรียนปรางคทองวิทยา

1.เพื่อปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน216ค
2.เพื่อใหพื้นหองเรียนสะอาดและสราง
บรรยากาศท่ีดีตอการเรียนการสอน

ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"
 พรอมยาแนวรองกระเบื้อง จํานวน
 280 ตร.ม. โรงเรียนปรางคทอง
วิทยา (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. กําหนด)

150,000      150,000 ครู นักเรียน 
และบุคลากร ไม
นอยกวารอยละ 
90 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

อาคารเรียนและหองเรียน พื้น
ปูกระเบื้องสะอาดสวยงาม

โรงเรียนปรางค
ทองวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 376) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 376) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

352 กอสรางรางระบายน้ํา  
โรงเรียนปากชอง 2

เพื่อกอสรางรางระบายน้ําภายใน
บริเวณโรงเรียนปากชอง 2

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง 
0.80 เมตร ความยาว 145 เมตร 
ริมถนนภายในโรงเรียนปากชอง 2 
(ตามแบบและรายละเอียดของ 
อบจ.นม.กําหนด)

380,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
โรงเรียนปากชอง
 2 มีความพึง
พอใจในคุณภาพ
ของรางระบาย
น้ําภายใน
โรงเรียน ไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนปากชอง 2 มีราง
ระบายน้ําภายในโรงเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและมี
คุณภาพรองรับการใชงานอยาง
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนปากชอง 2
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

352 กอสรางรางระบายน้ํา  
โรงเรียนปากชอง 2

1.เพื่อกอสรางรางระบายน้ําภายใน
โรงเรียน
2.เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังภายใน
บริเวณโรงเรียน
3.เพื่อใหครู บุคลากร นักเรียนและผู
มาติดตอราชการไดใชพื้นที่ภายใน
โรงเรียนดวยความสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ฝา
เหล็กยาว 148 เมตร โรงเรียนปาก
ชอง 2 (ตามแบบและรายละเอียดที่
  
อบจ.นม. กําหนด)

380,000     500,000 500,000 500,000 ครู  บุคลากร  
และนักเรียน
ไดรับประโยชน
ไมนอยกวารอย
ละ 95

1.กอสรางรางระบายน้ําภายใน
โรงเรียนปากชอง 2
2.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
เหมาะสมตอการเรียนการสอน
ไมมีน้ําทวมขังใหเปนอันตราย

 

โรงเรียนปากชอง 2
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 389) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 389) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

366 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียนชั่วคราว โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

1. เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
ชั่วคราวใหมีสภาพเหมาะสมกับการใช
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1. ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
ชั่วคราว กวาง 10 เมตร ยาว 42 
เมตร (ตามแบบและรายละเอียด
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา)

490,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

โรงเรียนมีอาคารเรียนชั่วคราว
ที่มีสภาพเหมาะสมกับการใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

366 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียนชั่วคราว โรงเรียน
ปากชองพิทยาคม

เพื่อจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่ดีและกระตุนใหผูเรียนใฝ
เรียนรูอยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย

ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนชั่วคราว
 โรงเรียนปากชองพิทยาคม กวาง 
10.00 ม.ยาว 42.00 ม. (ตาม
แบบรายละเอียดที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมากําหนด)

490,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ผูเรียนไดรับการบริการที่ดี มี
อาคารที่ปลอดภัย รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ 
2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ดานอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู 
ผูปกครอง และผูที่มาติดตอ 
เพียงพอกับความตองการของ
โรงเรียน และชุมชน

โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 397) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 397) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

109 กอสรางรั้ว คสล. ขนาด
สูง 2.00 เมตร ยาว 
265 เมตร  โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

1. เพื่อกอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 
2.00 เมตร ยาว 265 เมตร  
2 เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามของสถานศึกษา

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 265 เมตร  โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ. นม. กําหนด)

     500,000      500,000      500,000 ครู บุคลกรทาง
การศึกษา และ
นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ มีรั้ว
สําหรับกั้นอาณาเขตพื้นที่ท่ีมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน
 2 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ มี
สถานที่สําหรับแสดงอาณาเขต
ชัดเจน
 3 เกิดความประทับใจแก
ผูเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผูพบ
เห็น 

โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

109 กอสรางรั้ว คสล. ขนาด
สูง 2.50 เมตร ยาว 
265 เมตร  โรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

1.เพื่อกอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.50
 เมตร ยาว 265 เมตร  
2.เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามของสถานศึกษา

ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 265 
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ. นม. กําหนด)

     500,000      500,000      500,000 ครู บุคลกรทาง
การศึกษา และ
นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ มีรั้ว
สําหรับกั้นอาณาเขตพื้นที่ท่ีมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน
2.โรงเรียนมัธยมบึงปรือ มี
สถานที่สําหรับแสดงอาณาเขต
ชัดเจน
3.เกิดความประทับใจแกผูเรียน
 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 ตลอดจนผูพบเห็น 

โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 44) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563

       ขอความใหม (หนา 44) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

466 ปรับปรุงสนามฟุตซอล 
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

เพื่อปรับปรุงสนามฟุตซอล โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม ใหมีสภาพพรอมใช
งานและปลอดภัย สาหรับใหนักกีฬาได
ฝกซอม เพื่อเขารวมแขงขันในระดับ
ตาง ๆ

ปรับปรุงสนามฟุตซอล โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)

200,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
ปรับปรุงสนาม
ฟุตซอล โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยา
คม ไมนอยกวา
รอยละ 80

โรงเรียนมีสนามฟุตซอลที่ได
มาตรฐานพรอมสาหรับการใช
งาน

โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

466 ปรับปรุงสนามฟุตซอล 
โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

เพื่อปรับปรุงสนามฟุตซอล โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม ใหมีสภาพพรอมใช
งานและปลอดภัย

ปรับปรุงสนามฟุตซอล โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)

200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการ
ปรับปรุงสนาม
ฟุตซอล โรงเรียน
วังน้ําเขียวพิทยา
คม ไมนอยกวา
รอยละ 80

โรงเรียนมีสนามฟุตซอลที่ได
มาตรฐานพรอมสําหรับการใช
งาน

โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

        ขอความเดิม (หนา 462) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 462) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข วัตถุประสงค  และงบประมาณ  ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

470 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 130 เมตร 
หรือพื้นที่ดาเนินการไมนอยกวา 
650 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมากําหนด)

     500,000 นักเรียน คณะครู
และบุคลากร
โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคมมี
ความพึงพอใจใน
การกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กของ
โรงเรียนวังนา
เขียวพิทยาคมไม
นอยกวารอยละ 
80

โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคมมี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เอื้อ
ตอการสัญจรของนักเรียนครู 
และบุคลากรมากขึ้น

โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

470 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนวัง
น้ําเขียวพิทยาคม

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 165 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 825 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ. นม. กําหนด)

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 นักเรียน คณะครู
 และบุคลากร 
โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม มี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอย
ละ 95

นักเรียน คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีถนนสภาพ
พรอมใชงานและปลอดภัย 
สําหรับการใชเสนทางในการ
เรียนการสอน

โรงเรียนวังน้ําเขียว
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

        ขอความเดิม (หนา 464) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 464) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

481 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 108 ล โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
108ล ใหมีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงามเอื้อ
ตอการเรียนรู

1.ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 
12"x12"หนาระเบียงและบันได
อาคารเรียน 108ล จํานวน 142 
ตร.ม.
2.ทาสีภายนอก จํานวน 450 ตร.ม.
3.ติดต้ังประตูบานทึบ จํานวน 2 ชุด
4.ติดต้ังสุขภัณฑแบบนั่งราบ 
จํานวน 2 ชุด (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีอบจ.นม.กําหนด)

150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึง
พอใจไมนอยกวา
รอยละ 90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคงและปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงามนาอยู เอื้อตอการเรียน
การสอน

โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

481 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน 108 ล โรงเรียน
วังโปงพิทยาคม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม อาคารเรียน 
108 ล ใหมีความมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย
2.เพื่อใหมีอาคารเรียนที่สวยงามเอื้อ
ตอการเรียนรู

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
108ล จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ. นม. 
กําหนด)

150,000 150,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
สวยงาม นาอยู เอื้อตอการ
เรียนการสอน

โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 471) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 471) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข เปาหมาย งบประมาณ และตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

131 กอสรางรั้ว คสล. ขนาด
สูง 2.00 เมตร ยาว 
265 เมตร  โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม

1 เพื่อกอสรางรั้ว คสล. โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม ขนาดสูง 2.50 เมตร  
ความยาว 265 เมตร
2 เพื่อสรางความปลอดภัยในทรัพยสิน
ของโรงเรียนวังโปงพิทยาคม
3 เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน
4 เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
สวยงามและมีความปกติสุข
5 เพื่อเปนเกราะปองกันมิจฉาชีพและ
แหลงมั่วสุมภายในสถานศึกษา

กอสรางรั้ว คสล. โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม  ขนาดสูง 2.00 เมตร 
ความยาว 265 เมตร  (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี 
อบจ. นม. กําหนด)

     500,000      500,000      500,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียนไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1 ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนปฏิบัติงานดวยความ
มั่นใจ
2 สภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนเอื้อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพได
อยางตอเนื่อง

โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

131 กอสรางรั้ว คสล. ขนาด
สูง 2.50 เมตร ยาว 
265 เมตร  โรงเรียนวัง
โปงพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางรั้ว คสล. โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม ขนาดสูง 2.50 เมตร ความ
ยาว 265 เมตร
2.เพื่อสรางความปลอดภัยในทรัพยสิน
ของโรงเรียนวังโปงพิทยาคม
3.เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน
4.เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
สวยงามและมีความปกติสุข
5.เพื่อเปนเกราะปองกันมิจฉาชีพและ
แหลงมั่วสุมภายในสถานศึกษา

ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 265 
เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. กําหนด)

     500,000      500,000      500,000 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียนไม
นอยกวารอยละ 
95 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนปฏิบัติงานดวยความ
มั่นใจ
2.สภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนเอื้อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3.โรงเรียนพัฒนาคุณภาพได
อยางตอเนื่อง

โรงเรียนวังโปง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 53) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563

       ขอความใหม (หนา 53) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค และเปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

496 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม

1.เพื่อใหเกิดความสะดวกปลอดภัยแก
นักเรียน และผูปกครองนักเรียน
2.เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังบริเวณ
ทางเดิน และปรับภูมิทัศนภายใน
โรงเรียน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม
นอยกวา 835 ตารางเมตร (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)

497,000 นักเรียน และ
ผูปกครอง มี
ความพึงพอใจใน
การใชถนนใน
โรงเรียนคิดเปน
รอยละ 90

1.โรงเรียนมีถนนภายใน
โรงเรียนไวใหนักเรียนผูปกครอง
 ไดรับความสะดวก
2.แกปญหานาทวมขังบริเวณ
ทางเดิน และปรับภูมิทัศน
ภายในโรงเรียน

โรงเรียนวังไมแดง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

496 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียนวัง
ไมแดงพิทยาคม

1.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยของนักเรียน
บุคลากร และชุมชน
2.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนชุมชนเขา
รวมกิจกรรมศาสนพิธีไดสะดวกยิ่งขึ้น

ขนาดกวาง 5  เมตร ยาว 169 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 845 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
กําหนด)

497,000 502,000 502,000 502,000 นักเรียนไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ไดมาตรฐาน อยูใน
สภาพการใชงานไดอยางดี 
สามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพปลอดภัย และ
สามารถใหบริการชุมชนได
อยางทั่วถึง
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนวังไมแดง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 479) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

ขอความใหม (หนา 479) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

506 กอสรางรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
วังรางพิทยาคม

1.เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
นักเรียน ครูและบุคลากร
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม และ
เปนระเบียบ

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความยาว 534 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

1,200,000 1.โรงเรียนมีรั้ว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
2.นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80

1.โรงเรียนมีรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของนักเรียน ครู และบุคลากร
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม
เปนระเบียบ

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

506 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ไดมาตรฐาน สําหรับ ปองกันทรัพยสิน
ของทางราชการ
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนให
เปนระเบียบ และสวยงาม

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความยาว 140 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
กําหนด)

1,200,000  500,000  500,000  500,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ไดมาตรฐาน สําหรับ
ปองกันทรัพยสินของทางราชการ
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
และเปนระเบียบ

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 484) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 484) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

507 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดินโรงเรียนวังราง
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
สําหรับปองกันแดดและฝน
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปน
ระเบียบ

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน พื้นที่
ไมนอยกวา 250 ตร.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

300,000 1.โรงเรียนมี
หลังคาคลุม
ทางเดิน
2.นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุมทางเดิน
 สําหรับปองกันแดดและฝน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม
เปนระเบียบ

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

507 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
สําหรับปองกันแดดและฝน
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปน
ระเบียบ              

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน ความ
ยาว 110 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ. นม. กําหนด)

300,000  500,000  500,000  500,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุมทางเดิน
 สําหรับปองกันแดดและฝน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
และเปนระเบียบ              

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 485) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 485) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข เปาหมาย งบประมาณ และตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

605 ปรับปรุงอาคารเรียน 
บานวาสนา โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญาขาว

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมหลังคาและ
รางน้ําอาคารเรียนบานวาสนา
2.เพื่อใหอาคารสถานที่มีความแข็งแรง
 มั่นคง และปลอดภัย

ปรับปรุงอาคารเรียนบานวาสนา 
พื้นที่ 200 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

150,000 1.อาคารเรียน
บานวาสนา 
จํานวน 1 หลัง 
ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซมหลังคา 
และติดรางน้ํา
อาคารเรียน
2.นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
90

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
หองเรียนที่สรางแรงจูงใจในการ
เรียนการสอน
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

605 ปรับปรุงอาคารเรียน 
(บานวาสนา) โรงเรียนสี
คิ้วหนองหญาขาว

เพื่อจัดทําการปรับปรุงอาคารเรียน
(บานวาสนา) ใหมีความแข็งแรง  มั่นคง
 เหมาะสม และปลอดภัย สําหรับ
นักเรียน บุคลากรและผูรับบริการ

ปรับปรุงอาคารเรียน(บานวาสนา)
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ. นม. 
กําหนด)

150,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
หองเรียนที่มาตรฐาน มีสภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน และ
สรางแรงจูงใจในการเรียนการ
สอน อยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 544) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 544) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2563  เหตุผลแกไข  ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

615 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

1.เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
2.เพื่อใหโรงเรียนสวยงามนาอยูเอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กอสรางรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง 
2.10 เมตร ยาว  240.00 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากําหนด)

530,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
ประชาชนที่เขา
มาใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80

1.โรงเรียนมีรั้วที่มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย
2.โรงเรียนมีความสวยงามนาอยู
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

615 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

1.เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
2.เพื่อใหโรงเรียนสวยงามนาอยูเอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 
ขนาดความสูง 2.10 เมตร ยาว 
600 เมตร  (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม. กําหนด) 

530,000 1,146,000 1,146,000 1,146,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ของโรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะ
วิทยา มีความพึง
พอใจ ไมนอย
กวารอยละ 95

โรงเรียนมีรั้วที่มีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย

โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 549) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

ขอความใหม (หนา 549) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2563  เหตุผลแกไข เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

634 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
โรงเรียนใหมีความมั่นคงปลอดภัย และ
มีบรรยากาศสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ การ
จัดการเรียนการสอน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 141 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
 705 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

350,000 ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80

โรงเรียนมีถนน ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีบรรยากาศท่ี
เอื้อตอการเรียนการสอน

โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

634 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน
โรงเรียนใหมีความมั่นคง ปลอดภัย 
และมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1๖๕ 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา ๘๒5 ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
กําหนด)

350,000 497,000 497,000 497,000 ครู นักเรียน และ
ผูมาใชบริการที่
โรงเรียน มีความ
พึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐

โรงเรียนมีถนน ที่มีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย เอื้อตอ
การเรียนรู

โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 561) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 561) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2563  เหตุผลแกไข  เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

644 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารหอประชุม 
โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

เพื่อเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร
หอประชุม ใหมีความแข็งแรงและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุม
 - รื้อกระเบื้องหลังคา จํานวน
246.24 ตร.ม. 
 - วัสดุมุงแผนเหล็กรีดลอนสีซิ่ง (0.4
 มม.) บุฉนวนกันความรอนอลูมิเนียม
ดานเดียว จํานวน246.24 ตร.ม. 
 - ครอบขางแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ
อะลูซิงคสีซิ่ง จํานวน 18.24 ม.
 - ครอบสันหลังคาแผนเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงคสีซิ่ง จํานวน 13.50 
ม. (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด)

150,000 จํานวนนักเรียน
ครูและบุคลากร
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

โรงเรียนมีหลังคาหอประชุมที่
ไดมาตรฐาน มีความแข็งแรง
ปลอดภัย

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

644 ปรับปรุงซอมแซม
อาคารหอประชุม 
โรงเรียนหนองงูเหลือม
พิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซม หลังคาอาคาร
หอประชุม ใหมีความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัย

ปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุม 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี
อบจ.นม. กําหนด)

150,000 150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

โรงเรียนมีหลังคาอาคาร
หอประชุม ที่มีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย 

โรงเรียน
หนองงูเหลือม

พิทยาคม
สํานักการชาง

สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 567) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 567) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2563  เหตุผลแกไข  วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

60



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

678 ซอมแซมอาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ข 
โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1. เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ข ใหมีความมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย
2. เพื่อใหอาคารเรียนสวยงาม นาอยู 
เอื้อตอการเรียนการสอน

ซอมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข 
 - รื้อกระเบื้องหลังคา จํานวน 284.34
 ตร.ม.
 - วัสดุมุงแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอะลู
ซิงคสีซิ่ง (0.4 มม.) จํานวน 284.34 
ตร.ม.
 - ครอบขางแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ
อะลูซิงคสีซิ่ง จํานวน 13.54 ม.
 - ครอบสันหลังคาแผนเหล็กรีดลอน
เคลือบอะลูซิงคสีซิ่ง จํานวน 21 ม.  
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.
กําหนด)

150,000 ครู บุคคลากร 
และนักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ระดับมากรอยละ
 80 ขึ้นไป

1. โรงเรียนมีอาคารที่มีความ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
2. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่สวย
งาน นาอยู เอื้อตอการเรียนการ
สอน

โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

678 ซอมแซมอาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ข 
โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

1.เพื่อซอมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ข ใหมีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
2.เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ซอมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
ข โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ. นม. กําหนด)

 150,000 150,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.โรงเรียนมีหลังคาอาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ข ท่ีมีความมั่นคง
 แข็งแรงและปลอดภัย
2.โรงเรียนมีอาคารเรียนที่สราง
บรรยากาศตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 586) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 586) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

679 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
ปองกันแดดและฝนใหกับนักเรียน ครู 
บุคลากรและผูที่สัญจรไปมาไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
 2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 
เปนระเบียบ และเอื้อตอการเรียนการ
สอน

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด)

327,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจใน
การใชบริการไม
นอยกวารอยละ 
80

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุมทางเดิน
 สําหรับปองกันแดดและฝน
ใหกับนักเรียนและครู บุคลากร
และผูที่สัญจรไปมาไดสะดวก
และปลอดภัย
 2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
เปนระเบียบ และเอื้อตอการ
เรียนการสอน

โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

679 กอสรางหลังคาคลุม
ทางเดิน โรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

1.เพื่อกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน
สําหรับปองกันแดดและฝน
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปน
ระเบียบและเอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ. นม. 
กําหนด)

 327,000  423,000  423,000  423,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 95

1.โรงเรียนมีหลังคาคลุม
ทางเดินสําหรับปองกันแดดและ
ฝน
2.โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
เปนระเบียบและเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

สํานักการชาง
สํานักการศึกษาฯ

       ขอความเดิม (หนา 586) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 586) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข วัตถุประสงค  งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

725 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 3,659,532  3,659,532  3,659,532 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

       ขอความเดิม (หนา 620 - 621) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษา
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
1๗.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู
18.โครงการพัฒนาการดําเนินงาน
สํานักงานภายในสถานศึกษา
19.โครงการพัฒนาทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัด
การศึกษา

โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

725 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 3,673,743  3,673,743  3,673,743 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา

       ขอความใหม (หนา 620 - 621) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนกลาง
ดงปุณณวิทยา (ตอ)

12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู
18.โครงการพัฒนาการดําเนินงาน
สํานักงานภายในสถานศึกษา
19.โครงการพัฒนาทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษา

โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

726 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนกุดจิก
วิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น 
สื่อและอุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

6,147,096 6,147,096 6,147,096 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนกุดจิกวิทยา

        ขอความเดิม (หนา 622 - 623) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนกุดจิก
วิทยา  (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษา
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. 
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
17.โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

โรงเรียนกุดจิกวิทยา

68



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

726 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนกุดจิก
วิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 6,147,096  6,357,446  6,357,446 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนกุดจิกวิทยา

       ขอความใหม (หนา 622 - 623) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนกุดจิก
วิทยา (ตอ)

12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนย
การเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษา
พัฒนาระบบการบริการจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
17.โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

โรงเรียนกุดจิกวิทยา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

729 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 4,515,417  4,515,417  4,515,417 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

        ขอความเดิม (หนา 628-629) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนคลอง
ไผวิทยา (ตอ)

12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาศูนยวิชาการงานวัดผล
และประเมินผลการเรียน
18.โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน
วิชาการ
19.โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน
ศิลปะ  ดนตรี และกีฬา
20.โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนคลองไผ
วิทยา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

729 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนคลอง
ไผวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 4,599,558  4,599,558  4,599,558 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนคลองไผ
วิทยา

       ขอความใหม (หนา 628 - 629) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล  แกไข งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนคลอง
ไผวิทยา (ตอ)

12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาศูนยวิชาการงานวัดผล
และประเมินผลการเรียน
18.โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน
วิชาการ
19.โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
20.โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนคลองไผ
วิทยา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

737 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนโตนด
พิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

5,360,672 5,360,672 5,360,672 ไมนอยกวารอย
ละ 95 ของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

       ขอความเดิม (หนา 644 - 645) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนโตนด
พิทยาคม (ตอ)

10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนโตนด
พิทยาคม (ตอ)

16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา 
(กรีฑา)
18.คาพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) 
ดังนี้ 
     18.1 โครงการนิทรรศการวิชาการ
และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห
     18.2 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
     18.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน ปวช.อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
     18.4 โครงการอนุรักษทรัพยากร
สิ่งแวดลอม
     18.5 โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรม ม.1 และ ม.4
     18.6 โครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

737 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนโตนด
พิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

5,373,252 5,373,252 5,373,252 ไมนอยกวารอย
ละ 95 ของ
นักเรียนที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม

       ขอความใหม (หนา 644 - 645) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนโตนด
พิทยาคม (ตอ)

10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนโตนด
พิทยาคม (ตอ)

16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา 
(กรีฑา)
18.คาพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) 
ดังนี้ 
     18.1 โครงการนิทรรศการวิชาการ
และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห
     18.2 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
     18.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน ปวช.อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
     18.4 โครงการอนุรักษทรัพยากร
สิ่งแวดลอม
     18.5 โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรม ม.1 และ ม.4
     18.6 โครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน

โรงเรียนโตนด
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

745 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบัวลาย

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4,877,269 4,877,269 4,877,269 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบัวลาย

       ขอความเดิม (หนา 655 - 656) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบัว
ลาย (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
19.คาพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) ดังนี้
     - คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     - กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอน

โรงเรียนบัวลาย

82



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

745 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบัวลาย

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5,456,715 5,456,715 5,456,715 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนบัวลาย

       ขอความใหม (หนา 655 - 656) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบัว
ลาย (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
19.คาพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน) ดังนี้
     - คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     - กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอน

โรงเรียนบัวลาย
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

749 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
ประทาย

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

20,809,508 20,809,508 20,809,508 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนประทาย

       ขอความเดิม (หนา 663 - 664) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
ประทาย (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ
18..คาพัฒนาศูนยวิชาการงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
19.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา
แบดมินตัน
20.พัฒนาและสงเสริมความสามารถ
ดานกีฬาฟุตซอล
21.คาพัฒนาการศึกษา (กิจกรรม
พัฒนาสื่อสิ่งพิมพประกอบการเรียน
การสอน)

โรงเรียนประทาย

86



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

749 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
ประทาย

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

21,181,877 21,181,877 21,181,877 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนประทาย

       ขอความใหม (หนา 663 - 664) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
ประทาย (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ
18..คาพัฒนาศูนยวิชาการงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
19.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา
แบดมินตัน
20.พัฒนาและสงเสริมความสามารถ
ดานกีฬาฟุตซอล
21.คาพัฒนาการศึกษา (กิจกรรม
พัฒนาสื่อสิ่งพิมพประกอบการเรียน
การสอน)

โรงเรียนประทาย

88



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

753 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

6,321,883 6,321,883 6,321,883 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

       ขอความเดิม (หนา 671 - 672) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม (ตอ)

12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14. คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15. คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0  
16. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการสงเสริมศักยภาพดาน
วิทยาศาสตร
18.โครงการพัฒนาภูมิทัศนที่เอ้ือตอการ
เรียนรู
19.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  
20.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู
ความเปนเลิศดานกีฬา
21.โครงการพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

753 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

6,511,571 6,511,571 6,511,571 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม

       ขอความใหม (หนา 671 - 672) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนปาก
ชองพิทยาคม (ตอ)

12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14. คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15. คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0  
16. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการสงเสริมศักยภาพดาน
วิทยาศาสตร
18.โครงการพัฒนาภูมิทัศนที่เอ้ือตอการ
เรียนรู
19.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  
20.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู
ความเปนเลิศดานกีฬา
21.โครงการพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

755 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมะคา
วิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 5,285,014  5,285,014  5,285,014 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนมะคาวิทยา

       ขอความเดิม (หนา 675 - 676) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมะคา
วิทยา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน)
17.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสูมืออาชีพ
17.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
17.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูสูความเปนเลิศ

โรงเรียนมะคาวิทยา

94



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

755 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมะคา
วิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 5,285,014  5,285,041  5,285,041 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนมะคาวิทยา

       ขอความใหม (หนา 675 - 676) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมะคา
วิทยา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาการศึกษา (ตามขนาด
โรงเรียน)
17.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสูมืออาชีพ
17.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
17.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูสูความเปนเลิศ

โรงเรียนมะคาวิทยา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

759 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 5,039,337  5,369,076  5,501,210 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

       ขอความเดิม (หนา 683 - 684) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรู
18.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา
19.โครงการสงเสริมการเรียนรูสูทักษะ
อาชีพ
20.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ นันนทนาการ และทักษะชีวิต
21.โครงการพัฒนาการเรียนรูสู
กระบวนการคิด
22.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
23.โครงการการบริหารจัดการขยะอยาง
ครบวง

โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

759 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 5,039,337  5,415,116  5,415,116 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

        ขอความใหม (หนา 683 - 684) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข เปาหมาย งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาบ
ตะโกพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการสงเสริมการเรียนรูสูทักษะ
อาชีพ
18.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ นันนทนาการ และทักษะชีวิต
19.โครงการพัฒนาการเรียนรูสู
กระบวนการคิด
20.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
21.โครงการการบริหารจัดการขยะ
อยางครบวง

โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

761 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 6,335,304  6,335,304  6,335,304 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

        ขอความเดิม (หนา 687 - 688) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
18.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
(คายทักษะวิชาการ 8 กลุมสาระ)
19.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 คายสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

761 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 6,335,304  6,520,536  6,520,536 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม

        ขอความใหม (หนา 687 - 688) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนลํา
พระเพลิงพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
18.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
(คายทักษะวิชาการ 8 กลุมสาระ)
19.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 คายสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

โรงเรียนลําพระ
เพลิงพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

762 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 6,865,614  7,615,614  7,615,614 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

        ขอความเดิม (หนา 689 - 690) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา
ตะกรอ
18.คาพัฒนาการศึกษา โดยจายเปน
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In 
One และคาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา

โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

762 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 6,865,614  7,725,955  7,725,955 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

        ขอความใหม (หนา 689 - 690) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข เปาหมาย งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา
ตะกรอ
18.คาพัฒนาการศึกษา ดังนี้
18.1โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
ดานวิชาการ
18.2โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการ
เรียนรู

โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

765 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนวัง
รางพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 5,605,647  5,605,647  5,605,647 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

        ขอความเดิม (หนา 695 - 696) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนวัง
รางพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
18.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสู
ความเปนเลิศกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา
19.โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน 8 
กลุมสาระ
20.กิจกรรมคายยุวชนเศรษฐกิจพอเพียง
21.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฎศิลป
ไทย
22.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน (O-Net)

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

765 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนวัง
รางพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 5,605,647  5,690,037  5,690,037 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม

       ขอความใหม (หนา 695 - 696) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนวัง
รางพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
18.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสู
ความเปนเลิศกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา
19.โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน 8 
กลุมสาระ
20.กิจกรรมคายยุวชนเศรษฐกิจพอเพียง
21.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฎศิลป
ไทย
22.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน (O-Net)

โรงเรียนวังราง
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

768 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สองครพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 4,188,222  4,188,222  4,188,222 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียน   
สองครพิทยาคม

       ขอความเดิม (หนา 701-702) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สองครพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษา
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
17.โครงการพัฒนาครูสูมืออาชีพ
18.โครงการพัฒนานักเรียนสูความ
เปนเลิศ
19.โครงการพัฒนาวัสดุ สื่อการ
เรียนรู

โรงเรียน   
สองครพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

768 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สองครพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 4,218,021  4,218,021  4,218,021 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียน   
สองครพิทยาคม

       ขอความใหม (หนา 701-702) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไข งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สองครพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการพัฒนาครูสูมืออาชีพ
18.โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปน
เลิศ
19.โครงการพัฒนาวัสดุ สื่อการเรียนรู

โรงเรียน   
สองครพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

769 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 6,807,341  6,807,341  6,807,341 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

        ขอความเดิม (หนา 703-704) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
14.คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ (หองน้ํา)
15.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
16.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
17.คาใชจายสาธารณูปโภค
18.คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง
19.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬาเป
ตอง
20.คาพัฒนาการศึกษา ดังนี้
   20.1สงเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานครูและบุคลากร
   20.2สงเสริมและพัฒนานักเรียน
ทางดานวิชาการและงานอาชีพ

โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

769 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 6,807,341  7,241,175  7,241,175 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา

       ขอความใหม (หนา 703-704) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2563  เหตุผลแกไข  เปาหมาย  งบประมาณ  ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสะแก
ราชธวัชศึกษา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายสาธารณูปโภค
17.คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง
18.คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬาเป
ตอง
19.คาพัฒนาการศึกษา ดังนี้
  19.1 สงเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานครูและบุคลากร
   19.2 สงเสริมและพัฒนานักเรียน
ทางดานวิชาการและงานอาชีพ

โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

774 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 4,360,247  4,360,247  4,360,247 รอยละ นักเรียน
ที่ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร

       ขอความเดิม (หนา 710-711) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษา
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
17.โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

774 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 4,417,136  4,417,136  4,417,136 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร

       ขอความใหม (หนา 710-711) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2563  เหตุผลแกไข งบประมาณ ตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว
วิทยาคาร (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษา
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
17.โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรีย

โรงเรียนสีคิ้ววิทยา
คาร
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

776 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 4,657,625  4,657,625  4,657,625 รอยละนักเรียนที่
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

        ขอความเดิม (หนา 714-715) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษา
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท.
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
17.คาพัฒนาการศึกษา ดังนี้
17.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา
17.2 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู 8
 กลุมสาระ สูมาตรฐานการศึกษา
17.3 สงเสริมประชาธิปไตย

โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

776 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 4,657,625  4,721,372  4,721,372 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา

        ขอความใหม (หนา 714-715) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2563  เหตุผลแกไข  เปาหมาย  งบประมาณ  ตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนสุข
ไพบูลยวิริยะวิทยา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาการศึกษา ดังนี้
  17.1 โครงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานผูบริหารคณะครู
  17.2 โครงการพัฒนาโครงสรางการ
บริหารภายในสถานศึกษา
  17.3 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
  17.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน
  17.5 โครงการหนึ่งหองเรียนหนึ่ง
โครงงาน

โรงเรียนสุขไพบูลย
วิริยะวิทยา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

781 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5,403,050 5,403,050 5,403,050 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม

       ขอความเดิม (หนา 724 - 725) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม 
(ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษา
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. 
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
17.โครงการประกวดทูบีนัมเบอรวัน 
18.โครงการสนับสนุนคาใชจาย ๘ 
กลุมสาระการเรียนรู
19.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

781 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 5,450,736  5,450,736  5,450,736 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม

       ขอความใหม (หนา 724 - 725) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม 
(ตอ)

12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการประกวดทูบีนัมเบอรวัน
18.โครงการสนับสนุนคาใชจาย 8 
กลุมสาระการเรียนรู
19โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

782 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

6,710,442 6,710,442 6,710,442 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

        ขอความเดิม (หนา 726 - 727) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษา
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. 
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
17.โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอน และวัสดุสํานักงาน

โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

782 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 6,710,442  6,710,442  6,710,442 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม

        ขอความใหม (หนา 726 - 727) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข เปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนหนอง
ยางพิทยาคม (ตอ)

12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนและวัสดุสํานักงาน
18.โครงการสงเสริมการศึกษา
หลักสูตรทวิศึกษา
19.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร

โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

786 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนอร
พิมพวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5,178,998 5,178,998 5,178,998 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา

        ขอความเดิม (หนา 734 - 735) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนอร
พิมพวิทยา (ตอ)

13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท. เพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17. คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรู
18. คาพัฒนาและสงเสริมศูนยกีฬา
19. คาใชจายการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมและพัฒนาดานการ
เรียนการสอน
20. เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอนทาง
อินเตอรเน็ต
21. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

786 สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนอร
พิมพวิทยา

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
เกณฑมาตรฐาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา
3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหนักเรียน
อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
4.เพื่อใหสถานศึกษามีงบประมาณ
เพียงพอในการใชจายสําหรับนักเรียน
โดยตรง คาใชจายในการบริหารท่ัวไป
คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อและ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ

1.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
3.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน
4.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน
5.คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
6.คาใชจายในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน
7.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
9.คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
10.คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 5,178,998  5,281,970  5,281,970 นักเรียนไมนอย
กวารอยละ 95 
ไดรับประโยชน
จากโครงการ

1.ระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของนักเรียน
2.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน

โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา

       ขอความใหม (หนา 734 - 735) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล แกไข เปาหมาย งบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนอร
พิมพวิทยา (ตอ)

12.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ
เรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 
14.คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
เฉลิมพระเกียรติ
15.คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนา
ระบบการบริการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของ อปท.เพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
16.คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
17.คาพัฒนาและและสงเสริมศูนยกีฬา
ฟุตบอล
18.คาใชจายการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมและพัฒนาดานการ
เรียนการสอน
19.เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอนทาง
อินเตอรเน็ต
20.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสังคม 

 
 



(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
อําเภอจักราช  จังหวัด
นครราชสีมา  : ตาม
ศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

1.เพื่อใหเกิดแนวทางการบริหาร
จัดการในการพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน
เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปน
รากฐานการพัฒนานําไปสูการ
พึ่งพาตนเอง ตามศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงที่เกิดจาก
การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และนํา
นวัตกรรมสิ่งใหมๆมาพัฒนาใน
ชุมชนของตนเองได

 - จัดฝกอบรมทางวิชาการ ณ 
ศาลาประชาคมอําเภอจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 จํานวน 3 รุน จํานวน 675 คน 
ประกอบดวยประชาชนในเขต
พื้นที่อําเภอจักราช/เจาหนาที่/
วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ
 - ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี 
จํานวน 3 รุนๆละ 2 วัน รวม 675
 คน

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1.ประชาชนอําเภอจัก
ราชเขารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมพูน
ทักษะตามโครงการไม
นอยกวารอยละ 80
2.ประชาชนที่เขารับ
การฝกอบรมดาน
วิชาการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

1.ประชาชนอําเภอจักราชที่
เขารวมโครงการ ไดรับความรู
และเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ตามศาสตรพระราชา
2.ประชาชนอําเภอจักราชที่
เขารวมโครงการสามารถนํา
ประสบการณจริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช
และนํานวัตกรรมสิ่งใหมๆ มา
พัฒนาใหกับชุมชนของตนเอง
ได

สํานักปลัด

   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

       ขอความเดิม (หนา 784) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
อําเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา  
: ตามศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน

1.เพื่อใหเกิดแนวทางการบริหาร
จัดการในการพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน
เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปน
รากฐานการพัฒนานําไปสูการ
พึ่งพาตนเอง ตามศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงที่เกิดจาก
การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และนํา
นวัตกรรมสิ่งใหมๆมาพัฒนาใน
ชุมชนของตนเองได

ป 2562-2563
- จัดฝกอบรมทางวิชาการ ณ 
ศาลาประชาคมอําเภอจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 จํานวน 3 รุน จํานวน 675 คน 
ประกอบดวยประชาชนในเขต
พื้นที่อําเภอจักราช/เจาหนาที่/
วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี 
จํานวน 3 รุนๆละ 2 วัน รวม 675
 คน 
ป 2564-2565
- จัดฝกอบรมทางวิชาการ ณ 
ศาลาประชาคมอําเภอจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 จํานวน 3 รุน จํานวน 680 คน 
ประกอบดวยประชาชนในเขต
พื้นที่อําเภอจักราช/เจาหนาที่/
วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ
- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 จํานวน 3 รุนๆละ 2 วัน รวม 
675 คน 

1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   1.ประชาชนอําเภอจัก
ราชเขารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมพูน
ทักษะตามโครงการไม
นอยกวารอยละ 80
2.ประชาชนที่เขารับ
การฝกอบรมดาน
วิชาการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

1.ประชาชนอําเภอจักราชที่
เขารวมโครงการ ไดรับความรู
และเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ตามศาสตรพระราชา
2.ประชาชนอําเภอจักราชที่
เขารวมโครงการสามารถนํา
ประสบการณจริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช
และนํานวัตกรรมสิ่งใหมๆ มา
พัฒนาใหกับชุมชนของตนเอง
ได

สํานักปลัด

       ขอความใหม (หนา 784) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผลเปล่ียนแปลงเปาหมาย เพื่อใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสาธารณสุข 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

20 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ทักษะชีวิตวัยรุนใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน   

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพใหมีความรู
ความสามารถ มีทักษะในการ
คัดกรอง การเฝาระวังพฤติกรรม
เสี่ยงและดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามบริบทของปญหาได
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่
ตนแบบระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
3.เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
และขับเคลื่อนภาคีเครือขายทุก
ภาคสวนใหเขมแข็งในการ
สงเสริมสุขภาพและการปองกัน
ปญหาสุขภาพ
4.เพื่อพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตวัยรุน

ปงบประมาณ 2561
๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคู
เครือขาย หลักสูตร ๓ วัน จํานวน 
5 รุนๆ ละ 141 คน รวม ๗๐๕ 
คน 
กลุมเปาหมาย
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด
-วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
-ตัวแทนเจาหนาที่กองสาธารณสุข
และสํานักการศึกษาฯ
2.จัดอบรมหลักสูตรการให
คําปรึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตร ๓ 
วัน จํานวน ๖ รุนๆ ละ ๑๑๐ คน 
รวม ๖๖๐ คน
กลุมเปาหมาย
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด
-วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ

3,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ดานปริมาณ
๑.กลุมเปาหมายเขารับ
การอบรมไมนอยกวา 
รอยละ ๘๕
๒.นักเรียนกลุมเปาหมาย
ไดรับการคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยง รอยละ 
๑๐๐
๓.โรงเรียนในสังกัดไดรับ
การนิเทศและควบคุม
กํากับการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน รอยละ ๗๐
๔.เครือขายสาธารณสุข
เขามาดําเนินกิจกรรมใน
โรงเรียนคูเครือขาย รอย
ละ ๔๐
๕.กลุมเปาหมายมีความ
พึงพอใจระดับมากไม
นอยกวา รอยละ ๘๕

๑.มีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสังกัดฯที่ได
มาตรฐาน
๒.แกนนําวัยรุนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนได
๓.มีการบูรณาการงาน
เครือขายการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในพื้นที่โรงเรียน 
ชุมชน สาธารณสุขในโรงเรียน
สังกัดฯ
๔.แกนนําวัยรุนมีความรู
ความสามารถ มีทักษะในการ
คัดกรอง การเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงและดูแล
ชวยเหลือ นักเรียนตามบริบท
ของปญหาได
๕.มีพ้ืนที่ตนแบบระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเพิ่มข้ึน

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        ขอความเดิม (หนา 822-826) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

๕.เพื่อพัฒนาระบบติดตามนิเทศ
 การเสริมพลังการทํางานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
๖.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ถอดบทเรียนการทํางานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
๗.เพื่อพัฒนาทักษะในการให
คําปรึกษาสําหรับวัยรุน

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนตนแบบ หลักสูตร ๓ วัน 
จํานวน ๔๕ คน กลุมเปาหมาย
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด
-วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
4.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง ปญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไขการปฏิบัติงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน หลักสูตร ๑ วัน
 จํานวน ๖ รุน ๆ ละ ๖๔ คนรวม 
๓๘๔ คน
กลุมเปาหมาย
-ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัด
-ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขายโรงเรียนในสังกัดฯ
-วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
-ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ

ดานคุณภาพ
๑.นักเรียนมีปญหา
สุขภาพไดรับการ
ชวยเหลือ รอยละ ๑๐๐ 
๒.มีการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะชีวิตวัยรุนใน
โรงเรียนสังกัดฯ รอยละ 
๔๐
๓.มีฐานขอมูลสุขภาพ
นักเรียนในสังกัดฯ รอย
ละ ๔๐
๔.กลุมเปาหมายมีความรู
เพิ่มไมนอยกวา รอยละ 
๘๕

๖.มีการขับเคลื่อนภาคี
เครือขายทุกภาคสวนให
เขมแข็งในการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันปญหาสุขภาพ
๗.แกนนําวัยรุนมีทักษะใน
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิตวัยรุนได
๘.มีระบบติดตามนิเทศ การ
เสริมพลังการทํางานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
๙.มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถอดบทเรียนการทํางาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๐.แกนนําวัยรุนมีความรู
และทักษะในการให
คําปรึกษาสําหรับวัยรุน
๑๑.มีคูมือในการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ปงบประมาณ2562-2565
ผูเขารวมโครงการฯ ไดแก ตัวแทน  
(บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา/ เจาหนาที่
สาธารณสุข คูเครือขาย /นักเรียน
 /ผูปกครอง /ผูนําชุมชน), วิทยากร
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ, ผูบริหาร
และแขกผูมีเกียรติ ดังนี้
๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมกอนดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน หลักสูตร ๑ วัน 
จํานวน ๑๑๐ คน ประกอบดวย
 -ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขายในโรงเรียนสังกัดฯ
 -วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
๒.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคู
เครือขาย หลักสูตร ๓ วัน จํานวน 
๕๓๖ คน แบงเปน ๖ รุน 
ประกอบดวย
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

 -ตัวแทนครูในสังกัดฯ จํานวน ๕๘ 
แหง
 -ตัวแทนบุคลากรกองสาธารณสุข
และสํานักการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสังกัดฯ 
 -ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขายในโรงเรียนสังกัดฯ
-วิทยากรและเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ (เฉพาะ
รุนท่ี ๑)
๓.จัดอบรมหลักสูตรการใหคําปรึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร ๓ วัน จํานวน  
๔๖๖ คน จํานวน ๖ รุน ประกอบดวย
 -ตัวแทนครูในสังกัดฯ จํานวน ๕๘ 
แหง  
 -ตัวแทนบุคลากรกองสาธารณสุข
และสํานักการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสังกัดฯ 
 -ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขายในโรงเรียนสังกัดฯ
 -วิทยากรและเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ
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(บาท)
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  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

๔.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนตนแบบ หลักสูตรจํานวน ๓ 
วัน จํานวน ๗๑ คน จํานวน ๑ รุน 
ประกอบดวย
 -ครู/นักเรียน/แกนนําชุมชน/
ผูปกครอง/เจาหนาที่สาธารณสุข 
เครือขายโรงเรียนประทาย
 -วิทยากร, เจาหนาท่ีที่เก่ียวของ
 -แขกผูมีเกียรติและผูบริหาร
๕.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง 
ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข การ
ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หลักสูตร ๑ วัน จํานวน 
๓๘๔ คน จํานวน ๖ รุน ๆ ละ ๖๔ 
คนประกอบดวย 
 -ตัวแทนครูโรงเรียนสังกัดฯ จํานวน 
๕๘ แหง
 -ตัวแทนเจาหนาที่สาธารณสุข
โรงเรียนคูเครือขายในสังกัดฯ
 -วิทยากร, เจาหนาท่ีที่เก่ียวของ
 -แขกผูมีเกียรติและผูบริหาร
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(บาท)
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(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

20 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ทักษะชีวิตวัยรุนใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน   

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพใหมีความรู
ความสามารถ มีทักษะในการ
คัดกรอง การเฝาระวังพฤติกรรม
เสี่ยงและดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามบริบทของปญหาได
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่
ตนแบบระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
3.เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
และขับเคลื่อนภาคีเครือขายทุก
ภาคสวนใหเขมแข็งในการ
สงเสริมสุขภาพและการปองกัน
ปญหาสุขภาพ
4.เพื่อพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตวัยรุน

ปงบประมาณ 2562-2563
ผูเขารวมโครงการฯ ไดแก 
 -ครูโรงเรียนในสังกัดฯ
 -เจาหนาที่สาธารณสุขคูเครือขาย
โรงเรียนในสังกัดฯ
 -นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ
 -วิทยากรและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
 -บุคลากรสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ดังนี้
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมกอนดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน หลักสูตร 1 วัน
 จํานวน 110 คน 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคู
เครือขาย หลักสูตร 3 วัน จํานวน
 536 คน แบงเปน 6 รุน

3,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ดานปริมาณ
๑.กลุมเปาหมายเขารับ
การอบรมไมนอยกวา 
รอยละ ๘๕
๒.นักเรียนกลุมเปาหมาย
ไดรับการคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยง รอยละ 
๑๐๐
๓.โรงเรียนในสังกัดไดรับ
การนิเทศและควบคุม
กํากับการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน รอยละ ๗๐
๔.เครือขายสาธารณสุข
เขามาดําเนินกิจกรรมใน
โรงเรียนคูเครือขาย รอย
ละ ๔๐
๕.กลุมเปาหมายมีความ
พึงพอใจระดับมากไม
นอยกวา รอยละ ๘๕

๑.มีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสังกัดฯที่ได
มาตรฐาน
๒.แกนนําวัยรุนสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนได
๓.มีการบูรณาการงาน
เครือขายการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในพื้นที่โรงเรียน 
ชุมชน สาธารณสุขในโรงเรียน
สังกัดฯ
๔.แกนนําวัยรุนมีความรู
ความสามารถ มีทักษะในการ
คัดกรอง การเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงและดูแล
ชวยเหลือ นักเรียนตามบริบท
ของปญหาได
๕.มีพ้ืนที่ตนแบบระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเพิ่มข้ึน

กองสาธารณสุข

        ขอความใหม (หนา 822-826) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

150



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
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๕.เพื่อพัฒนาระบบติดตามนิเทศ
 การเสริมพลังการทํางานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
๖.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ถอดบทเรียนการทํางานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
๗.เพื่อพัฒนาทักษะในการให
คําปรึกษาสําหรับวัยรุน

3.จัดอบรมหลักสูตรการให
คําปรึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 3
 วัน จํานวน 466 คน จํานวน 6 
รุน
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนตนแบบ 
หลักสูตรจํานวน 3 วัน จํานวน 
71 คน จํานวน 1 รุน 
5.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง ปญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไข การปฏิบัติงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน หลักสูตร 
1 วัน จํานวน 384 คน จํานวน 
6 รุน ๆ ละ 64 คน

ดานคุณภาพ
๑.นักเรียนมีปญหา
สุขภาพไดรับการ
ชวยเหลือ รอยละ ๑๐๐ 
๒.มีการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะชีวิตวัยรุนใน
โรงเรียนสังกัดฯ รอยละ 
๔๐
๓.มีฐานขอมูลสุขภาพ
นักเรียนในสังกัดฯ รอย
ละ ๔๐
๔.กลุมเปาหมายมีความรู
เพิ่มไมนอยกวา รอยละ 
๘๕

๖.มีการขับเคลื่อนภาคี
เครือขายทุกภาคสวนให
เขมแข็งในการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันปญหาสุขภาพ
๗.แกนนําวัยรุนมีทักษะใน
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิตวัยรุนได
๘.มีระบบติดตามนิเทศ การ
เสริมพลังการทํางานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
๙.มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถอดบทเรียนการทํางาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๐.แกนนําวัยรุนมีความรู
และทักษะในการให
คําปรึกษาสําหรับวัยรุน
๑๑.มีคูมือในการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ปงบประมาณ 2564-2565
ผูเขารวมโครงการฯ ไดแก 
 -ครูโรงเรียนในสังกัดฯ
 -เจาหนาที่สาธารณสุขคู
เครือขายโรงเรียนในสังกัดฯ
 -นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ
 -วิทยากรและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ
 -ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ
 -บุคลากรสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ดังน้ี
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคู
เครือขาย หลักสูตร 3 วัน จํานวน
 4 รุน รวม 400 คน
2.จัดอบรมหลักสูตรการให
คําปรึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 3
 วัน จํานวน 4 รุน รวม 400 คน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนตนแบบ 
หลักสูตร 3 วัน จํานวน 5 รุน 
รวม 350 คน
4.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง ปญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไข การปฏิบัติงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน หลักสูตร 
2 วัน จํานวน 4 รุน รวม 360 
คน
5.จัดอบรมเพิ่มทักษะชีวิตวัยรุน
ตัวแทนนักเรียนในสังกัดฯ 
หลักสูตร 3 วัน จํานวน 6 รุน 
รวม 600 คน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

25 โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟา จุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี

1.เพื่อสนองพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ในการ
ดูแลทุกขสุขของพสกนิกรชาว
ไทยรวมถึงสรรพชีวิตภายใตรม
พระบารมีใหไดรับความผาสุก
2.เพื่อปองกันผูปฏิบัติงาน
อาสาสมัครเสียชีวิตดวยโรคพิษ
สุนัขบา
3.เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบาใน
สัตวควบคุม เชน สุนัขและแมว
4.เพื่อเปนการปองกันการแพร
ระบาดของโรคพิษสุนัขบาใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

อบรมผูไดรับมอบหมายใหทําการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา หมูบาน/
ชุมชนละ 1 คน เพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑโครงการสรางพ้ืนที่
ปลอดภัยพิษสุนัขบาในระดับ
ทองถิ่น

5,463,000 5,463,000 5,463,000 5,463,000 1.มีผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 60 
ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรมมีความ
พึงพอใจในการดําเนิน
โครงการอยูในระดับดี
3.กลุมเปาหมายไดรับ
การอบรมและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพติดตาม
ประเมินผล

1.อาสาสมัครไดรับการอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดาน
โรคพิษสุนัขบา
2.ประชาชนที่มีความเสี่ยง
และผูปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาแบบปองกันลวงหนา
และไมมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษ
สุนัขบา
3.ปองกันการแพรระบาดของ
โรคพิษสุนัขบาในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข

        ขอความเดิม (หนา 830)  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

25 โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

1.เพื่อสนองพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  ในการดูแล
ทุกขสุขของพสกนิกรชาวไทย
รวมถึงสรรพชีวิตภายใตรมพระ
บารมีใหไดรับความผาสุก
2.เพื่อปองกันผูปฏิบัติงาน
อาสาสมัครเสียชีวิตดวยโรคพิษ
สุนัขบา
3.เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบาใน
สัตวควบคุม เชน สุนัขและแมว
4.เพื่อเปนการปองกันการแพร
ระบาดของโรคพิษสุนัขบาใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ป 2562 - 2563
อบรมผูไดรับมอบหมายใหทําการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา หมูบาน/ชุมชนละ 1 คน 
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑโครงการ
สรางพื้นที่ปลอดภัยพิษสุนัขบาในระดับ
ทองถิ่น
ป 2564 - 2565
อบรมผูไดรับมอบหมายใหทําการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา หมูบาน/ชุมชนละ 1 คน 
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑโครงการ
สรางพื้นที่ปลอดภัยพิษสุนัขบาในระดับ
ทองถิ่น
ประกอบดวย
1.อาสาสมัครปศุสัตว จํานวน 3,743
 หมูบานละ 1 คน จํานวน 3,743 คน
2.สัตวแพทย ปศุสัตวจังหวัด ปศุสัตว
อําเภอและผูชวย จํานวน 180 คน
3.แพทย พยาบาลที่สัมผัสผูติดเชื้อ
โรคพิษสุนัขบา จํานวน 264 คน

5,463,000 5,463,000 3,021,300 3,021,300 1.มีผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 60 
ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรมมีความ
พึงพอใจในการดําเนิน
โครงการอยูในระดับดี
3.กลุมเปาหมายไดรับ
การอบรมและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพติดตาม
ประเมินผล

1.อาสาสมัครไดรับการอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดาน
โรคพิษสุนัขบา
2.ประชาชนที่มีความเสี่ยง
และผูปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาแบบปองกันลวงหนา
และไมมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษ
สุนัขบา
3.ปองกันการแพรระบาดของ
โรคพิษสุนัขบาในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุข

       ขอความใหม (หนา 830)  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ (พระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอนใหสถาปนาพระนาม) เปาหมาย และงบประมาณ 
เพื่อใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

29 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหา
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน

วัตถุประสงคทั่วไป       
1.เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู
เพศศึกษาอนามัยเจริญพันธุ
และการปองกันการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุนและพัฒนางานดาน
ประชาสัมพันธในการปองกัน
โรคเอดสฯ
วัตถุประสงคเฉพาะ       
1.เพื่อรณรงคปองกันโรคเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ฯ ภาคีฯ
2.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และสรางจิตสํานึก
ใหกับกลุมวัยรุน

อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
โรคเอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และปญหาการตั้งครรภในกลุม
วัยรุนและแกไขปญหาการเจริญ
พันธุใหกับตัวแทนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาจํานวน ๕๘โรงเรียน ๆ
 ละ ๕๐ คน (๕๐ คน-x-๕๘-
โรงเรียน) รวม ๒,๙๐๐ คน จํานวน
 ๑๙ รุน (รุนที่ ๑-๑๘ จํานวน 
๑๕๐ คนรุนที่ ๑๙ จํานวน ๒๐๐ 
คน) และวิทยากร ครู แขกผูมี
เกียรติและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวน ๓๐ คน จํานวน ๑๙ รุน 
รวม ๕๗๐ คน หลักสูตร ๒ วัน ๑ 
คืน

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 1.มีผูเขารวมกิจกรรมฯ
จํานวนไมนอยกวารอยละ
 70 ของกลุมเปาหมาย 
2.ผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
แกไขปญหาโรคเอดส
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหา
การตั้งครรภในกลุมวัยรุน
 และแกไขปญหาวัย
เจริญพันธุผานเกณฑ
รอลยละ 80

1.เยาวชนไดรับความรู
ตระหนัก เขาใจ ในการเฝา
ระวังปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และปญหาการตั้งครรภ
2.เยาวชนมีความรูในการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภ การจัดการเรียนรู
เรื่องเพศศึกษาและอนามัย
เจริญพันธุ 
3.สามารถสื่อสารงานดาน
ประชาสัมพันธในการปองกัน
โรคเอดส

กองสาธารณสุข

       ขอความเดิม (หนา 834) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

29 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหา
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน

ปงบประมาณ 2562 -2563
วัตถุประสงคทั่วไป       
1.เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู
เพศศึกษาอนามัยเจริญพันธุ
และการปองกันการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุนและพัฒนางานดาน
ประชาสัมพันธในการปองกัน
โรคเอดสฯ
วัตถุประสงคเฉพาะ       
1.เพื่อรณรงคปองกันโรคเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ฯ ภาคีฯ
2.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และสรางจิตสํานึก
ใหกับกลุมวัยรุน

ปงบประมาณ 2562 -2563
อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดสโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหาการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุนและแกไข
ปญหาการเจริญพันธุใหกับ
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาจํานวน ๕๘
โรงเรียน ๆ ละ ๕๐ คน (๕๐ คน-
x-๕๘-โรงเรียน) รวม ๒,๙๐๐ คน
 จํานวน ๑๙ รุน (รุนที่ ๑-๑๘ 
จํานวน ๑๕๐ คนรุนที่ ๑๙ 
จํานวน ๒๐๐ คน) และวิทยากร 
ครู แขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ จํานวน ๓๐ คน จํานวน
 ๑๙ รุน รวม ๕๗๐ คน หลักสูตร
 ๒ วัน ๑ คืน

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ปงบประมาณ 2562 -
2563
1.มีผูเขารวมกิจกรรมฯ
จํานวนไมนอยกวารอยละ
 70 ของกลุมเปาหมาย 
2.ผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
แกไขปญหาโรคเอดส
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหา
การตั้งครรภในกลุมวัยรุน
 และแกไขปญหาวัย
เจริญพันธุผานเกณฑ
รอลยละ 80

ปงบประมาณ 2562 -2563
1.เยาวชนไดรับความรู
ตระหนัก เขาใจ ในการเฝา
ระวังปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และปญหาการตั้งครรภ
2.เยาวชนมีความรูในการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภ การจัดการเรียนรู
เรื่องเพศศึกษาและอนามัย
เจริญพันธุ 
3.สามารถสื่อสารงานดาน
ประชาสัมพันธในการปองกัน
โรคเอดส

กองสาธารณสุข

       ขอความใหม (หนา 4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  เหตุผล แกไขเปาหมาย ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ปงบประมาณ 2564-2565 
1.เพื่อสงเสริมการเรียนรูดาน
สุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ
2.เพื่อใหกลุมเปาหมาย
ตระหนัก เขาใจในการเฝา
ระวังปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุน
3.เพื่อสรางแกนนํานักเรียนใน
การปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุน
4.เพื่อบูรณาการระบบการ
ดูแลชวยเหลือและสงตอ
นักเรียนที่ประสบปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภในกลุมวัยรุน

ปงบประมาณ 2564-2565
ปงบประมาณ 2564-2565
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะทํางานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อวางแผนการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน จํานวน 260 คน
2.อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหา
การตั้งครรภในกลุมวัยรุน ใหกับ
ตัวแทนนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 58 แหง บุคลากร
สาธารณสุขคูเครือขาย แขกผูมีเกียรติ
 และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 
1,50๐ คน
3.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและปญหา
การตั้งครรภในกลุมวัยรุน จํานวน 
600 คน

ปงบประมาณ 
2564-2565
1.มีผูเขาอบรมจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 70
2.ผูเขาอบรมมีความรู
เก่ียวกับการปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและ
ปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุนเพ่ิมขึ้น รอย
ละ 80
3.ผูเขาอบรมมีความ
พึงพอใจในการเขารวม
โครงการในระดับมาก 
ไมนอยกวารอยละ 80

ปงบประมาณ 2564-2565
1.กลุมเปาหมายไดรับความรู
ดานสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ
2.เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
ตระหนัก เขาใจในการเฝา
ระวังปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน
3.เกิดแกนนํานักเรียนในการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และปญหาการตั้งครรภใน
กลุมวัยรุน
4.มีการบูรณาการระบบการ
ดูแลชวยเหลือและสงตอ
นักเรียนท่ีประสบปญหา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และการตั้งครรภในกลุมวัยรุน

กองสาธารณสุข
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

34 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดาน
สาธารณสุขของ
ประชาชนอําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสภาพปญหา
สาธารณสุขที่เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูศึกษาดู
งานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมการแกไขปญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชนให
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.อบรมทางวิชาการ จํานวน 235
 คน หลักสูตร 1 วัน จํานวน 1 รุน
-ประชาชน(นํารอง)อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 215
 คน
-เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 10
 คน
-วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 
จํานวน 10 คน
2.ศึกษาดูงานจํานวน 225 คน 
หลักสูตร 2 วัน จํานวน 2 รุน 
-ประชาชน(นํารอง) อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน  215
 คน 
-เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 10 
คน

570,000 570,000 570,000 1.ดานปริมาณ
1.1 ประชาชนเขารับการ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานโดย
การอบรมพรอมศึกษาดูงาน
ไมนอยกวารอยละ 80 
1.2. ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในการดําเนินงาน
 “สรางเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนโดยคนใน
ชุมชนสามารถพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขได
เพิ่มขึ้น
1.3 ประชาชนมีความพึง
พอใจระดับมากและมากที่สุด
ไมนอยกวารอยละ 80
2.ดานคุณภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกับ
ประชาขนในพื้นที่อําเภอจัก
ราชสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีขึ้น

1.ประชาชนสามารถนําความรู
และทักษะไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานองคกรตาง ๆ ในการ
รวมมือดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนให
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
 3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเองทํา
ใหหางไกลจากโรคไมติดตอและ
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

กองสาธารณสุข

       ขอความเดิม (หนา 846) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

34 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดาน
สาธารณสุขของ
ประชาชน อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสภาพปญหา
สาธารณสุขที่เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูศึกษาดู
งานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมการแกไขปญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชนให
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ป 2563
1.อบรมทางวิชาการ จํานวน 
235 คน หลักสูตร  1 วัน 
จํานวน 1 รุน
-ประชาชน(นํารอง)อําเภอจักราช
 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
215 คน
-เจาหนาที่ที่เก่ียวของ จํานวน 10
 คน
-วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 
จํานวน 10 คน
2.ศึกษาดูงานจํานวน 225 คน 
หลักสูตร 2 วัน จํานวน 2 รุน 
-ประชาชน(นํารอง) อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
 215 คน 
-เจาหนาที่ที่เก่ียวของจํานวน 10
 คน

570,000 1,700,000 1,700,000 1.ดานปริมาณ
1.1 ประชาชนเขารับการ
พัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงานโดยการอบรม
พรอมศึกษาดูงานไมนอย
กวารอยละ 80 
1.2.ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในการ
ดําเนินงาน “สรางเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน
โดยคนในชุมชนสามารถ
พัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขไดเพิ่มขึ้น
1.3.ประชาชนมีความพึง
พอใจระดับมากและมาก
ที่สุดไมนอยกวารอยละ 80
2.ดานคุณภาพ
หนวยงานที่เก่ียวของ
รวมกับประชาขนในพื้นที่
อําเภอจักราชสามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้น

1.ประชาชนสามารถนําความรู
และทักษะไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนตามบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานองคกรตาง ๆ ในการ
รวมมือดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนให
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเองทํา
ใหหางไกลจากโรคไมติดตอและ
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

กองสาธารณสุข

       ขอความใหม (หนา 846) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เหตุผลเปล่ียนแปลงเปาหมาย และงบประมาณป 2564 ,2565 เพื่อใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ป 2564-2565 
1.อบรมทางวิชาการ จํานวน 
680 คน  หลักสูตร 2 วัน 
จํานวน 3 รุน 
-ประชาชนอําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 660 คน 
-เจาหนาที่ที่เก่ียวของ จํานวน 10
 คน
-วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 
จํานวน 10 คน 
2.ศึกษาดูงาน จํานวน 675 คน 
หลักสูตร 2 วัน จํานวน 3 รุน 
-ประชาชนอําเภอ จักราช 
จังหวัดนครราชสีมา รุนละ 220 
คน จํานวน 3 รุน รวม 660 คน
- เจาหนาที่ที่เก่ียวของ รุนละ 5 
คน จํานวน 3 รุน รวม 15 คน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

21 โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
อําเภอครบุรี

1.เพื่ออบรมนักเรียนใหมีความ
เขาใจบทบาทของแกนนํา
สุขภาพในโรงเรียน สามารถ
ทํางานดานสาธารณสุขใน
โรงเรียน ดูแลตนเองได ให
คําแนะนําที่ถูกตองแกนักเรียน
ในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ใหเปนเยาวชนตนแบบที่ดี ทั้ง
รางกาย จิตใจ สังคม และปญญา
3.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่
เขมแข็ง สามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชใน
การดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
4.เพื่อใหนักเรียนไดแสดงตน
เปนพุทธมามกะตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา

ปงบประมาณ 2652
1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 จํานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
 - โรงเรียนครบุรี
 - โรงเรียนอรพิมพวิทยา
 - โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
จํานวน 4 รุนๆละ 170 คน รวม 680
 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย/ที่เกี่ยวของ
 จํานวน 50 คน/รุน รวม 200 คน
 ปงบประมาณ 2653 - 2565
1.นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
อําเภอครบุรี จํานวน 280 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย/ที่เกี่ยวของ
 จํานวน 30 คน

1,540,800 1,540,800 1,540,800 1,540,800 1.กลุมเปาหมายเขารับ
การอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจหลังการ
รับการอบรมไมนอยกวา
ระดับดี

1.นักเรียนมีความเขาใจบทบาท
และสามารถทํางานดาน
สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแล
ตนเองได ใหคําแนะนําท่ีถูกตอง
แกเพ่ือน ครอบครัวและชุมชน
2.นักเรียนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ใหเปนเยาวชน
ตนแบบท่ีดี ทั้งรางกาย จิตใจ 
สังคม และปญญา
3.นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่เขมแข็ง 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําส่ัง
สอนของพระพุทธศาสนาและ
สามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
4.นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตนเปนพุทธมามะกะ 
เปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อน 
ครอบครัว ชุมชน

กองสาธารณสุข

       ขอความเดิม (หนา 4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

21 โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
อําเภอครบุรี

1.เพื่ออบรมนักเรียนใหมีความ
เขาใจบทบาทของแกนนํา
สุขภาพในโรงเรียน สามารถ
ทํางานดานสาธารณสุขใน
โรงเรียน ดูแลตนเองได ให
คําแนะนําที่ถูกตองแกนักเรียน
ในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ใหเปนเยาวชนตนแบบที่ดี ทั้ง
รางกาย จิตใจ สังคม และปญญา
3.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่
เขมแข็ง สามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชใน
การดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
4.เพื่อใหนักเรียนไดแสดงตน
เปนพุทธมามกะตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา

ปงบประมาณ 2652
1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
 จํานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
 - โรงเรียนครบุรี
 - โรงเรียนอรพิมพวิทยา
 - โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
จํานวน 4 รุนๆละ 170 คน รวม 680
 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย/ที่เกี่ยวของ
 จํานวน 50 คน/รุน รวม 200 คน
 ปงบประมาณ 2653 - 2565
1.นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอครบุรี จํานวน 680 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย/ที่เกี่ยวของ
 จํานวน 30 คน

1,540,800 1,540,800 1,540,800 1,540,800 1.กลุมเปาหมายเขารับ
การอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจหลังการ
รับการอบรมไมนอยกวา
ระดับดี

1.นักเรียนมีความเขาใจบทบาท
และสามารถทํางานดาน
สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแล
ตนเองได ใหคําแนะนําท่ีถูกตอง
แกเพ่ือน ครอบครัวและชุมชน
2.นักเรียนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ใหเปนเยาวชน
ตนแบบท่ีดี ทั้งรางกาย จิตใจ 
สังคม และปญญา
3.นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่เขมแข็ง 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําส่ัง
สอนของพระพุทธศาสนาและ
สามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
4.นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตนเปนพุทธมามะกะ 
เปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อน 
ครอบครัว ชุมชน

กองสาธารณสุข

       ขอความใหม (หนา 4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  เหตุผล แกไขเปาหมาย ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด (กิจกรรมคาย
ธรรมะ "เยาวชนสดใส
หัวใจหางไกลยาเสพ
ติดและอบายมุข")

เพื่อใหเด็กนักเรียน/เยาวชน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทักษะทางความคิด สราง
ภูมิคุมกันทางดานรางกายจิตใจ
ปองกันตนเองไมเขาไปเกี่ยวของ
กับยาเสพติด ไมตกเปนทาสของ
อบายมุขดวยวิถีแหงหลักธรรม

จัดอบรมตัวแทนครู บุคลากร
ทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน
 ในโรงเรียนสังกัด อบจ.นม. 
จํานวน ๒๑ รุนๆ ละ ๓ วัน ๒ คืน 
รวมทั้งสิ้น ๔,๑๙๐ คน
๑.ครู บุคลากรทางการศึกษาโรง
เรียสังกัด อบจ.นม. จํานวน ๕๘ 
โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน รวม ๕๘๐ 
คน
๒.เด็กนักเรียน/เยาวชน ใน
โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. จํานวน 
๕๘ โรงเรียนๆ ละ ๕๕ คน รวม 
๓,๑๙๐ คน
๓.ผูบริหาร, แขกผูมีเกียรติ
,วิทยากร/วิทยากรพระ, เจาหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ในการฝกอบรม และผูที่มีสวน
เกี่ยวของ ฯลฯ จํานวน ๔๒๐ คน 

4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 1.ดานปริมาณ
 - มีผูเขารับการอบรม
ตามโครงการไมนอย
กวา รอยละ 80 
 - ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับดีไมนอยกวา
รอยละ 80
2.ดานคุณภาพ  
ผูเขาอบรมตระหนัก
เกี่ยวกับโทษภัยของยา
เสพติด ไมเกี่ยวของ
กับยาเสพติด สามารถ
ปฏิบัติตนในแนวทางที่
ถูกตอง เหมาะสมตาม
หลักธรรมทางศาสนา 
และเปนแบบอยางที่ดี
แกผูอื่นทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน

๑.เด็กนักเรียน/เยาวชนไดรับ
การสรางภูมิคุมกัน สามารถ
ปองกันตนเองไมเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด
๒.ยกระดับคุณธรรมจริยธรรม
ของกลุมเปาหมายและเขามา
มีสวนรวมในการแกไขปญหา
ยาเสพติด
อยางบูรณาการ

กองสาธารณสุข

   ขอความเดิม (หนา 852) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

3 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด(กิจกรรมคาย
ธรรมะ “เยาวชนสดใส
 หัวใจหางไกลยาเสพ
ติดและอบายมุข”)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ
ทางความคิด สรางภูมิคุมกัน
ทางดานรางกาย จิตใจ ปองกันไม
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ไม
ตกเปนทาสของอบายมุขดวยวิถี
แหงหลักธรรม

ปงบประมาณ 2561-2562 
จัดอบรมตัวแทนครู บุคลากร
ทางการศึกษา และตัวแทน
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดอบจ.น
ม.จํานวน 21 รุนๆละ ๓ วัน 2 
คืน รวมทั้งสิ้น 4,190 คน
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. จํานวน 
58 โรงเรียนๆละ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 580 คน
2.เด็กนักเรียน/เยาวชน ใน
โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. จํานวน 
58 โรงเรียนๆ ละ 55 คน 
รวม 3,190 คน

4,400,000   4,400,000   4,400,000   4,400,000   4,400,000   1.ดานปริมาณ
-มีผูเขารับการอบรม
ตามโครงการไมนอย
กวา รอยละ 80  
-ผูเขารับการอบรมมี
ความพึงพอใจอยูใน
ระดับดีไมนอยกวา 
รอยละ 80
2.ดานคุณภาพ 
-ผูเขาอบรมตระหนัก
เกี่ยวกับโทษภัยของยา
เสพติดไมเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด สามารถ
ปฏิบัติตนในแนวทาง
ท่ีถูกตอง เหมาะสม
ตามหลักธรรมทาง
ศาสนาและเปน
แบบอยางที่ดีแกผูอื่น
ท้ังในสถานศึกษา 
และชุมชน

๑.เด็กนักเรียน/เยาวชน 
ไดรับการสรางภูมิคุมกัน 
สามารถปองกันตนเองไมเขา
ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
๒.ยกระดับคุณธรรมจริยธรรม
ของกลุมเปาหมายและเขามา
มีสวนรวมในการแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางบูรณาการ

กองสาธารณสุข

   ขอความใหม (หนา 852) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  เหตุผล แกไขเปาหมาย และตัวชี้วัดใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

3.ผูบริหาร, แขกผูมีเกียรติ, 
วิทยากร/พระวิทยากร, 
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ในการฝกอบรม และ
ผูที่มีสวนเก่ียวของ ฯลฯ จํานวน 
420 คน 
ปงบประมาณ 2563 - 2565
ผูเขารวมโครงการ ไดแกเด็ก
นักเรียน/เยาวชน, ครู, บุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา, ผูบริหาร, ผูมีเกียรติ
, วิทยากร, เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการ
ฝกอบรม และผูที่มีสวนเก่ียวของ 
ฯลฯ ดังน้ี

 -ผูเขาอบรมมีความรู
เพิ่มขึ้น รอยละ 20 
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมกอนดําเนินงานตาม
โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
 (กิจกรรมคายธรรมะ “เยาวชน
สดใส หัวใจหางไกลยาเสพติด
และอบายมุข”) หลักสูตร 1 วัน 
จํานวน 150 คน 
 2.จัดกิจกรรมคายธรรมะ 
“เยาวชนสดใส หัวใจหางไกลยา
เสพติดและอบายมุข” 
หลักสูตร 3 วัน
รวมทั้งสิ้น 1,405 คน
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

9 โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE

๑.เพื่อสรางกระแสคานิยม การ
เปนหนึ่งโดยไมตองพึ่งยาเสพติด 
และเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ
ในกลุมเยาวชนไมใหยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด
2.เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุน
การสราง พัฒนาชมรม TO BE 
NUMBER ONE และเครือขาย
ศูนยเพื่อนใจ  TO BE NUMBER 
ONE โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมที่ ๑.การจัดงานมหกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE
๑.จัดประกวดผลการดําเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขาประกวดระดับ
จังหวัด กลุมเปาหมาย รวมทั้งสิ้น 
๕๐๐ คน ดังนี้
๑) ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานยา
เสพติด และชมรม TO BE 
NUMBER ONE จํานวน ๔๐ 
โรงเรียนๆ ละ ๒ คน   รวม ๘๐ คน
๒) เด็ก เยาวชน สมาชิกชมรม TO
 BE NUMBER ONE  จํานวน ๔0 
ชมรมๆละ 10 คน รวม ๔00 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๑.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑.๑ แกนนําชมรม TO
 BE NUMBER ONE  
เขารวมจํานวนไมนอย
กวารอยละ ๘๐
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๒.๑ ผูเขารวมกิจกรรม
มีระดับความพึงพอใจ 
อยูในระดับดีไมนอยกว
ารอยละ ๘๐ 
๒.๒ มีตัวแทนโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.นม. 
เขาประกวดการ
ดําเนินงานชมรม  TO 
BE NUMBER ONE 
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับประเทศ
 อยางนอย 2 ชมรม

๑. โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
 เขารวมกิจกรรมดานการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดมีชมรม TO BE 
NUMBER ONE และสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE
 เพ่ิมมากขึ้น
๒.โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การดําเนินงานของชมรม TO 
BE NUMBER ONE เพิ่มมาก
ขึ้น
๓. โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.นม. เขารวมนําเสนอ
ผลงานของชมรม TO BE 
NUMBER ONEในระดับ
จังหวัด/ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/ประเทศ
 เพ่ิมมากขึ้น

กองสาธารณสุข

   ขอความเดิม (หนา 861-865) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๓.เพื่อรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
๔.เพื่อเปดโอกาสในการ
แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการดําเนินงานของชมรม TO
 BE NUMBER ONE โรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

๓) กรรมการตัดสิน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ  รวม  2๐  คน
๒.จัดการแขงขัน TO BE NUMBER
 ONE TEEN DANCERCISE  เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา  เขาแขงขันระดับ
จังหวัด 2 ประเภท คือรุน Pre -
Teenage อายุระหวาง ๙ – ๑๔ ป
 และรุน Teenage อายุระหวาง 
๑๔ – ๒๒ ป กลุมเปาหมาย รวม
ทั้งสิ้น  346 คน ดังนี้
๑) ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานยา
เสพติด และชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
จํานวน ๕๘ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน  
 รวม 116 คน

๒.๓ มีตัวแทนโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.นม.เขา
แขงขัน TO BE TEEN
 DANCERCISE ระดับ
จังหวัดประเภทใด 
ประเภทหน่ึงอยางนอย
  4 ชมรม
๒.๔ ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ใน
สังกัด อบจ.นม. เขา
รวมนําเสนอ/
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค /ประเทศ
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๒) เด็ก เยาวชน สมาชิกชมรม TO
 BE NUMBER ONE  จํานวน  20
 ชมรมๆละ 10 คน รวม 200 คน
๓) กรรมการตัดสิน  และเจาหน
าที่ที่เกี่ยวของ รวม  30 คน
กิจกรรมที่ ๒  สงตัวแทนชมรม TO
 BE NUMBER ONE  โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวมแขงขัน ดังนี้
- สงตัวแทนชมรม TO BE 
NUMBER ONE  โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวมประกวดผล
การดําเนินงานชมรม  TO BE 
NUMBER ONE
๑) ระดับจังหวัด  กลุมเปาหมาย
รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ไดแก ผูบริหาร
 ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน พนักงานขับรถ และ
เจาหนาที่ที่เขารวมโครงการฯ
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๒) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 กลุมเปาหมายรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน 
ไดแก ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน พนักงาน
ขับรถ และเจาหนาที่ที่เขารวม
โครงการฯ
๓) ระดับประเทศ กลุมเปาหมาย
รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน ไดแก ผูบริหาร
 ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน พนักงานขับรถ และ
เจาหนาที่ที่เขารวมโครงการฯ
 - สงตัวแทนชมรม TO BE 
NUMBER ONE  โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวมการแขงขัน 
TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๑) ระดับจังหวัด  กลุมเปาหมาย
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ไดแก 
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน พนักงานขับรถ 
และเจาหนาที่ที่เขารวมโครงการฯ
๒) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 กลุมเปาหมายรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน 
ไดแก ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน พนักงาน
ขับรถ และเจาหนาที่ที่เขารวม
โครงการฯ
๓) ระดับประเทศ กลุมเปาหมาย
รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน ไดแก ผูบริหาร
 ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน พนักงานขับรถ และ
เจาหนาที่ที่เขารวมโครงการฯ
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

กองสาธารณสุข1,000,000

   ขอความใหม (หนา 861-865) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  เหตุผล แกไขเปาหมาย ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

9 โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
        

1.เพื่อสรางกระแสคานิยมและ
เสริมสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจ
ในกลุมเยาวชนในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ไมใหยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด
2.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับชมรม TO
 BE NUMBER ONE และศูนย
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
3.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
เครือขายชมรม TO BE NUMBER
 ONE ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา

ปงบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ ๑.การจัดงาน มหกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE 
1.จัดประกวดผลการดําเนินงาน 
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนใน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขา ประกวดระดับ
จังหวัด กลุมเปาหมาย รวมทั้งสิ้น 
500 คน ดังนี้ 
1) ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ยา
เสพติด และชมรม TO BE 
NUMBER ONE จํานวน 40 
โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 80 คน 
2) เด็ก เยาวชน สมาชิกชมรม TO
 BE NUMBER ONE  จํานวน 40 
ชมรมๆ ละ 10 คน รวม 400 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดานปริมาณ
1.กลุมเปาหมายเขา
รับการอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 
2.กลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจระดับ
มากไมนอยกวารอยละ
 80
ดานคุณภาพ
1.กลุมเปาหมายมี
ความรูเพิ่มไมนอยกวา 
รอยละ 80
2.สถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
จัดตั้งชมรมTO BE 
NUMBER ONE 
เพิ่มข้ึน รอยละ 40

1.โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมามีชมรม TO BE 
NUMBER ONE  เพ่ิมมากขึ้น
2.กลุมเปาหมายมีความรูและ
ทักษะในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
3.กลุมเปาหมายมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ชมรม TO BE NUMBER ONE
 และศูนยเพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

๔.เพื่อเปดโอกาสในการ 
แสดงออกและแลกเปลี่ยน เรียนรู
ดานการด าเนินงาน ของชมรม 
TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
ในสังกัด องคการบริหารสวน
จังหวัด นครราชสีมา

3) กรรมการตัดสิน และ 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวม 20 คน 
2.จัดการแขงขัน TO BE NUMBER
 ONE TEEN DANCERCISE  เพื่อ
คัดเลือก ตัวแทนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขาแขงขันระดับ 
จังหวัด 2 ประเภท คือรุน Pre 
Teenage อายุระหวาง 9 - 14 ป
 และรุน Teenage อายุ ระหวาง 
14 - 22 ป กลุมเปาหมายรวมทั้ง
สิ้น 346 คน ดังนี้
1) ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ยา
เสพติด และชมรม TO BE 
NUMBER ONE จํานวน 58 
โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 116 คน

4.โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการดําเนินงานของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE
 เพ่ิมมากขึ้น
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

2) เด็ก เยาวชน สมาชิกชมรม TO
 BE NUMBER ONE จํานวน 20 
ชมรมๆ ละ 10 คน รวม 200 คน
3) กรรมการตัดสิน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ รวม30 คน 
กิจกรรมที่ 2 สงตัวแทนชมรม TO
 BE NUMBER ONE โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวมแขงขัน ดังนี้ 
- สงตัวแทนชมรม TO BE 
NUMBER ONE  โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวมประกวด ผล
การดําเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
1) ระดับจังหวัด กลุมเปาหมาย 
รวมทั้งสิ้น 50 คน ไดแก ผูบริหาร
 ครู บุคลากรทางการ ศึกษา 
นักเรียน พนักงานขับรถ และ
เจาหนาที่ที่เขารวม โครงการฯ
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

1) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 กลุมเปาหมายรวมทั้งสิ้น 50 คน 
ไดแก ผูบริหาร ครู บุคลากร ทาง
การศึกษา นักเรียน พนักงานขับรถ
 และเจาหนาที่ที่ เขารวมโครงการฯ 
3) ระดับประเทศ กลุมเปาหมาย
รวมทั้งสิ้น 30 คน ไดแก ผูบริหาร
 ครู บุคลากร ทางการศึกษา 
นักเรียน พนักงานขับรถ และ
เจาหนาที่ที่ เขารวมโครงการฯ 
- สงตัวแทนชมรม TO BE 
NUMBER ONE  โรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขารวมการ แขงขัน 
TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

1) ระดับจังหวัด กลุมเปาหมาย 
รวมทั้งสิ้น 100 คน ไดแก 
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียน พนักงานขับรถ 
และเจาหนาที่ที่เขารวม โครงการฯ 
2) ระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุมเปาหมายรวมทั้งสิ้น 50 คน 
ไดแก ผูบริหาร ครู บุคลากร ทาง
การศึกษา นักเรียน พนักงานขับรถ
 และเจาหนาที่ที่ เขารวมโครงการฯ 
3) ระดับประเทศ กลุมเปาหมาย
รวมทั้งสิ้น 30 คน ไดแก ผูบริหาร
 ครู บุคลากร ทางการศึกษา 
นักเรียน พนักงานขับรถ และ
เจาหนาที่ที่ เขารวมโครงการฯ
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

ปงบประมาณ 2563-2565 
กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมคาย
อาสาสมัครแกนนําเยาวชนศูนย
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
กลุมเปาหมายประกอบดวย 
นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติจํานวน
ทั้งสิ้น 150 คน 
กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมคายพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและแกนนําชมรม 
TO BE NUMBER ONE 
กลุมเปาหมายประกอบดวย 
นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
จํานวนทั้งสิ้น 120 คน
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

กิจกรรมที่ 3 จัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางการ
ดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER
 ONE โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
กลุมเปาหมายประกอบดวย 
นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
วิทยากรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ผูบริหารและแขกผูมีเกียรติ รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 140 คน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

10 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.01312 
บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

   1,960,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

         ขอความเดิม (หนา 90) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.01312 
บ.วัดเลียบ - บ.พุดซา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar
 Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) พรอมอุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาดไมนอยกวา
 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป จํานวน 2
 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มีคาความ
สวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด ปรับกมหรือเงยได 
สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง ไมต่ํากวา 
50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 90) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

14 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.01316 
บ.ยองแยง – วัดพนม
วัน อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 94) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

183



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

14 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.01316 
บ.ยองแยง – วัดพนม
วัน อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 94) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง

184



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02101 บ.
มาบพิมาน – บ.ตลิ่งชัน
 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 99) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02101 บ.
มาบพิมาน – บ.ตลิ่งชัน
 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 99) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

186



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02204 
บ.สระวานพระยา – 
บ.หัวทํานบ อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 102) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02204 
บ.สระวานพระยา – 
บ.หัวทํานบ อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5% 
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 102) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02305 
บ.หนองสะแก – 
บ.หนองหินโคน 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 103) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02305 
บ.หนองสะแก – 
บ.หนองหินโคน 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 103) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02306 
บ.ซับระวิง – บ.บอลิง 
อ.ครบุรี,อ.เสิงสาง 
จ.นครราชสีมา

ครบุรี, 
เสิงสาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 104) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.02306 
บ.ซับระวิง – บ.บอลิง 
อ.ครบุรี,อ.เสิงสาง 
จ.นครราชสีมา

ครบุรี, 
เสิงสาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต 
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด 
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง 
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%  
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 104) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

39 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.06201 
บ.หินโคน - บ.หนอง
ขาม อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 119) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

39 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.06201 
บ.หินโคน - บ.หนอง
ขาม อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 119) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.06202 
บ.หนองขาม - บ.คลอง
เมือง อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 120) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.06202 
บ.หนองขาม - บ.คลอง
เมือง อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5% 
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 120) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

41 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.06203 บ.
โคกหนองโสน ม.2,3 
อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 121) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

197



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

41 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.06203 บ.
โคกหนองโสน ม.2,3 
อ.จักราช จ.
นครราชสีมา

จักราช 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 121) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

43 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.07202 บ.
ดานเกวียน – บ.กอก 
อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 123) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

43 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.07202 บ.
ดานเกวียน – บ.กอก 
อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5% 
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 123) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

46 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.07306 
แยกทางหลวง 2017
 – บ.หนองทองคํา 
อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 126) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

46 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.07306 
แยกทางหลวง 2017
 – บ.หนองทองคํา 
อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่ แบบ  LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 
แอมป จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 126) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

110 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.16101 
บ.เจริญผล – บ.
สระแกว อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

203



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

110 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.16101 
บ.เจริญผล – บ.
สระแกว อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

111 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.16202 
บ.หนองเครือ – บ.
หวยแคน อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 7 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

111 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.16202 
บ.หนองเครือ – บ.
หวยแคน อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

113 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.16204 
บ.หินดาด – บ.
หนองปด อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
จํานวน 28 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลลชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155
 วัตต สามารถปรับหมุนได และไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 100Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอ
วัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) 
≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correclated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน +/- 500
1.10 โคมไฟถนน ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสามี
ขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.
3. ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม JBolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4. คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,960,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

113 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย 
อบจ.นม.16204 
บ.หินดาด – บ.
หนองปด อ.หวยแถลง 
จ.นครราชสีมา

หวยแถลง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) จํานวน 8 ตน ประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light
 Solar Cell) พรอมอุปกรณครบชุด
1.1 แผงโซลาเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนคริสตัลไลน ขนาด
ไมนอยกวา 85 วัตต
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12 โวลต 24 แอมป
 จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ชนิด LED มี
คาความสวางไมนอยกวา 6,000 ลูเมน มีสวิตซ ปด-เปด 
ปรับกมหรือเงยได สามารถตรวจรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่อง 
ไมตํ่ากวา 50,000 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60
 วัตต+/-5%
2.เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร
3.คาแรงงานติดต้ังพรอมเคร่ืองจักร
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด)

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะ
ตางๆไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
การใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

189 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

189 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

       ขอความเดิม (หนา 268 ) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 268 ) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

190 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม  มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย 2.
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

190 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนมาบตะโก
พิทยาคม  มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย 2.
บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 269) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 269) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

191 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

191 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนอรพิมพวิทยา

ครบุรี 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 270) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 270)  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

193 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

ปกธงชัย 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

193 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนสะแกราชธวัช
ศึกษา

ปกธงชัย 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนสะแกราช
ธวัชศึกษา มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 272) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 272) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

197 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา”

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./ชม.
 รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรม
ไทยของสํานักงบประมาณ ระบบ
ผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาด
กลาง Size M

3,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนสีคิ้ว 
“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  
มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

197 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์
ผดุงวิทยา”

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ
 ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.
ม./ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิต
น้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก
 Size S

2,300,000   บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนสีคิ้ว 
“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  
มีน้ําสะอาดเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 276) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 276) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

198 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

198 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญา
ขาว

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนสีคิ้วหนอง
หญาขาว  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 277) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 277) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

201 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนกฤษณา
วิทยา  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

201 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา

สีคิ้ว 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนกฤษณา
วิทยา  มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 280) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 280) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

203 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนปากชองพิทยา
คม

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

203 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนปากชองพิทยา
คม

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนปากชอง
พิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 282) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 282) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

205 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

205 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนกลางดงปุณณ
วิทยา

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนกลางดง
ปุณณวิทยา มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 284) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 284) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

206 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม  มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

206 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนเขาใหญพิทยา
คม

ปากชอง 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 2 ระบบ
 ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.
ม./ชม. ตอระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบผลิต
น้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ก
 Size S

4,600,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนเขาใหญ
พิทยาคม  มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน 
และประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 285) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

        ขอความใหม (หนา 285) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

207 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

โนนไทย 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./ชม.
 รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรม
ไทยของสํานักงบประมาณ ระบบ
ผลิตน้ําประปา POG ระบบขนาด
กลาง Size M

3,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ  มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

207 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ

โนนไทย 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ  มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 286) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 286) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

227 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

สูงเนิน 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนกุดจิก
วิทยา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

227 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

สูงเนิน 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนกุดจิก
วิทยา มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 306) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

        ขอความใหม (หนา 306) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

230 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

เมือง
นครราชสี

มา

1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

230 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา

เมือง
นครราชสี

มา

1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ
 ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิต
น้ําประปา POG ระบบขนาด
กลาง Size M

3,300,000   บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
นครราชสีมา มีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค
และใชสอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 309) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

       ขอความใหม (หนา 309) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

241 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

ชุมพวง 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางประปาจํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./
ชม. รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ก Size S

2,300,000    บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

241 โครงการจัดหาน้ําสะอาด
ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

ชุมพวง 1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําใน
โรงเรียนดวยระบบนวัตกรรม
ไทย
2.เพื่อจัดหาน้ําสะอาดสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรทางการศึกษา ครู 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําจํานวน 1 ระบบ รายละเอียด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของ
สํานักงบประมาณ ระบบสมารท
เพียวคอมแพ็ค (SMART PURE
 COMPACT)

615,000      บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การอุปโภค บริโภค
 ไมนอยกวารอยละ
 70

1.โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม มีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและใช
สอย
2.บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู นักเรียน
และประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 320) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

        ขอความใหม (หนา 320)  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมายและงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

244 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดภายในสํานักการ
ชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อผลิตน้ําประปาที่มี
คุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอกับความตองการของ
การใชน้ําภายในสํานักการชาง
 องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อผลิตน้ําที่สะอาดสําหรับ
การใชงานและปลอดภัยใน
ชีวิตของผูใชน้ํา
3.เพื่อผลิตน้ําที่ไมไดมาตรฐาน
มีการปะปนของสนิมเหล็กน้ํา
ขุนจากตะกอนใหสามารถนํา
น้ํามาใชเพื่ออุปโภคและบริโภค
ไดอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

กอสรางประปา จํานวน 1 ระบบ 
ขนาดกําลังการผลิต 10 ลบ.ม./
ชม.รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิตน้ําประปา
 POG ระบบขนาดเล็ด Size L

     5,200,000 1.ไดน้ําที่สะอาด
และมีคุณภาพได
มาตรฐานไมมีการ
ปะปนของสนิม
เหล็กน้ําขุนจาก
ตะกอนและได
มาตรฐาน
2.ผูใชน้ํามีความ
พึงพอใจ รอยละ 
80

1.สํานักการชาง 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
น้ําสะอาดและเพียงพอ
สําหรับอุปโภคและ
บริโภคภายในองคกร
และสําหรับการ
ใหบริการประชาชน
ทั่วไปที่ประสบปญหา
การขาดแคลนน้ํา
2.ระบบน้ําประปา
ภายในสํานักการชาง 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
ระบบดีขึ้นและไดใช
น้ําประปาที่ได
มาตรฐานที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 322) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

244 โครงการจัดหาน้ํา
สะอาดภายในสํานักการ
ชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อผลิตน้ําประปาที่มี
คุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอกับความตองการของ
การใชน้ําภายในสํานักการชาง
 องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อผลิตน้ําที่สะอาดสําหรับ
การใชงานและปลอดภัยใน
ชีวิตของผูใชน้ํา
3.เพื่อผลิตน้ําที่ไมไดมาตรฐาน
มีการปะปนของสนิมเหล็กน้ํา
ขุนจากตะกอนใหสามารถนํา
น้ํามาใชเพื่ออุปโภคและบริโภค
ไดอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน

กอสรางประปา จํานวน 1 ระบบ
 ขนาดกําลังการผลิต 7 ลบ.ม./
ชม.รายละเอียดตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสํานัก
งบประมาณ ระบบผลิต
น้ําประปา POG ระบบขนาดเล็ด
 Size M

    3,300,000 1.ไดน้ําที่สะอาด
และมีคุณภาพได
มาตรฐานไมมีการ
ปะปนของสนิม
เหล็กน้ําขุนจาก
ตะกอนและได
มาตรฐาน
2.ผูใชน้ํามีความ
พึงพอใจ รอยละ 
80

1.สํานักการชาง 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
น้ําสะอาดและเพียงพอ
สําหรับอุปโภคและ
บริโภคภายในองคกร
และสําหรับการ
ใหบริการประชาชน
ทั่วไปที่ประสบปญหา
การขาดแคลนน้ํา
2.ระบบน้ําประปา
ภายในสํานักการชาง 
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
ระบบดีขึ้นและไดใช
น้ําประปาที่ได
มาตรฐานที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน

สํานักการชาง

        ขอความใหม (หนา 322) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) 

 
 



(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑๑ อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 10 หอง 240 แรงมา เครื่องยนตดีเซล 
4 จังหวะ 6 สูบระบายความรอนดวยน้ํา จํานวน 3 คัน

   9,500,000    9,500,000     9,500,000 สํานักการชาง

๑๑ อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

รถสุขาเคล่ือนที่ พรอมหองสุขาสําหรับผูพิการ,ผูสูงอายุและ
บุคคลท่ัวไป ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดกําลัง
เคร่ืองยนตสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ภายในมีหองสุขา
จํานวน 8 หอง แบงเปนหองสุขาสําหรับผูหญิง 4 หอง 
สําหรับผูชาย 3 หอง และหองสุขาขนาดพิเศษสําหรับผูพิการ
 1 หอง ติดตั้งลิฟตขึ้น-ลง มีระบบเทาชางชวยคํ้ายันทํางาน
ดวยระบบไฮดรอลิคพรอมติดต้ังอางลางหนาและกระจกเงา

   9,500,000    9,500,000     9,500,000 สํานักการชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

     ขอความเดิม (หนา 332) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563

    ขอความใหม  (หนา 332) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  เหตุผลแกไขเปาหมายใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๑๓ อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

จัดซ้ือชุดเครื่องเจาะบอน้ําบาดาลพรอมอุปกรณครบชุด มี
ประสิทธิภาพสามารถเจาะไดความลึกไมนอยกวา 300 เมตร 
ดวยกานเจาะ ขนาด 3 ½ นิ้ว สามารถเจาะได 2 ระบบคือ เจาะ
ดวยระบบลมในช้ันหินแข็งและเจาะดวยน้ําโคลนในช้ันดิน – หิน
รวน ขนาดหลุมเจาะไมนอยกวา 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 300 
เมตร พรอมแขนจับยกตอกานอัตโนมัติ บังคับดวยรีโมดคอน
โทรล รถเจาะบอบาดาลอเนกประสงคพรอมอุปกรณครบชุด 
เครื่องจักรเจาะบอน้ําบาดาลติดตั้งบนรถบรรทุกขนาด 10 ลอ 
240 แรงมาน้ําหนักบรรทุก (GVW) 25,000 กก. เครื่องอัด
อากาศขนาด 890 ลบ.ฟุต/นาที ติดตั้งบนรถยนตบรรทุก ขนาด
 6 ลอ 190 แรงมา น้ําหนักบรรทุก (GVW) 10,000 กก. 
เครื่องสํารวจธรณีฟสิกสสํารวจน้ําบาดาล จํานวน 1 ชุด

41,300,000 สํานักการชาง
     ขอความเดิม (หนา 332) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๑๓ อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เคร่ืองเจาะบอน้ําบาดาลเอนกประสงค เจาะได 2 ระบบทั้ง
แบบไฮดรอลิกหมุนตรงและเจาะแบบกระแทกแบบ DOWN 
THE HOLE HAMMER มีความสามารถเจาะไดลึกไมนอยกวา
 120 เมตร หรือ 390 ฟุต เปนเคร่ืองเจาะบอน้ําบาดาลแบบ
หมุนตรง (DIRECT ROTARY) ระบบ HYDRAULIC TOP 
HEAD DRIVE พรอมเครื่องสูบน้ําโคลน (MUD PUMP) ขับ
ดวยเครื่องยนตตนกําลัง (POWER UNIT) เปนเคร่ืองดีเซล 4 
สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา ขนาดไมนอยกวา 
4,500 ซีซี พรอมหมอน้ําระบายความรอน ชุดไอเสียและ
ระบบไฟฟา ติดตั้งบนฐานเคร่ืองเจาะพรอมประกอบติดตั้งบน
รถบรรทุก 6 ลอ และองคประกอบเคร่ืองเจาะครบชุด เชน ชุด
หัวเจาะ กานเจาะ อุปกรณการเจาะครบชุด ตามรายละเอียด
แนบทาย  และเครื่องอัดลมแบบเกลียว (ROTOR – ROTARY
 SCREW TYPE)

19,900,000 สํานักการชาง

    ขอความใหม  (หนา 332) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  เหตุผลแกไขเปาหมาย และงบประมาณใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

มีระบบเก็บเสียง ใชเคร่ืองยนตดีเซล เปนเคร่ืองตนกําลัง 
เคร่ืองอัดลมและเครื่องยนตตอกันแบบตอเนื่อง (DIRECT 
COUPLING) ติดตั้งบนฐานเดียวกันมีฝาครอบเคร่ืองทุกดาน 
สามารถทํางานไดโดยไมตองเปดฝาครอบเคร่ือง ติดตั้งบนเทรล
เลอรแบบลากจูง มีลอ 2 ลอ พรอมหูลากจูง และแขนลอค้ํา
ยันพรอมมีเบรคมือขณะจอด มีบังโคลนทั้ง 2 ลอ และอุปกรณ
เชื่อมระบบไฟและติดตั้งไฟสัญญาณแบบหมุนสีเหลืองที่ดาน
ทายเคร่ืองอัดอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถอัดลม (FREE 
AIR DELIVERY) ไดสูงสุดไมนอยกวา   500 ลบ.ฟุต/นาที 
สามารถอัดลมไดความดันใชงานสูงสุด (MAXIMUM 
WORKING PRESSURE) 200 ปอนด/ตารางนิ้ว สามารถทน
อุณหภูมิภายนอก (MAX AMBIENT-TEMRERTURE) ไมเกิน
 50 องศาเซลเซียส พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 
9,950,000 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 19,900,000 (สิบเกาลาน
เกาแสนบาทถวน)
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

51 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.จัดซ้ือโตะพรอมเกาอี้สําหรับครูผูสอน จํานวน 1 ชุด (ราคา
ตามทองตลาด)
2.จัดซ้ือโตะพรอมเกาอี้สําหรับผูเรียน จํานวน 40 ชุด (ราคา
ตามทองตลาด)

227,000 227,000 227,000 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

วัดประชานิมิตร)

51 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน สําหรับโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 10,345 ชุดๆละ 
1,680 บาท เปนเงิน 17,379,600 บาท  (ราคาทองตลาด)
2.จัดซื้อโตะ-เกาอี้ครู สําหรับโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 561 ชุดๆ ละ 4,500บาท 
 เปนเงิน 2,524,500 บาท (ราคาทองตลาด)

19,904,100 19,904,100 19,904,100 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหาร

สวนจังหวัด
นครราชสีมา)

        ขอความเดิม (หนา 345) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563

        ขอความใหม (หนา 345) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563  เหตุผล แกไขเปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง และปญหาความตองการของโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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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 
 

 
 


