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คำนำ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนเครื่องมือ
ที่สำคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่น และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ตลอดจนพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหาร  และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
  
   
 องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
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บัญชีสรปุโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แกไข) 
๒ 



          ผด.01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

แผนงาน ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 3.13% 200,000 0.09% กองสวัสดิการสังคม

รวม 1 3.13% 200,000 0.09%

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แผนงาน 2.1 การศึกษา 29 90.63% 213,056,565   98.57% โรงเรียนในสังกัดฯ

รวม 29 90.63% 213,056,565 98.57%

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงาน 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 6.25% 2,900,000 1.34% กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 6.25% 2,900,000 1.34%

รวมทั้งสิ้น 32 100.00% 216,156,565 100.00%

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                           แผนการดําเนินงาน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แกไข ครั้งที่ 5
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โรงเรียนในสงักัด 
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 สนับสนุนคาใชจาย

ในการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
1.2 คาหนังสือเรียน
1.3 คาอุปกรณการเรียน
1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
2.2 คาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน
2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

   5,821,114 โรงเรียน
กุดจิกวิทยา
อ.สูงเนิน

โรงเรียน
กุดจิกวิทยา

หนา 450
ขอ 03

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5

2/2.1/726)

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค.มี.ค. เม.ย. พ.ค. ส.ค.มิ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563

         ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 170-171)

ก.ย.ม.ค. ก.พ.
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา
โรงเรียนกุดจิก
วิทยา (ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

ต.ค. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. เม.ย. ก.ย.ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2564
ส.ค.ก.ค.

Administrator
Typewriter
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 สนับสนุนคาใชจาย

ในการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา
โรงเรียนกุดจิกวิทยา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
1.2 คาหนังสือเรียน
1.3 คาอุปกรณการเรียน
1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
2.2 คาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน
2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

  5,504,644 โรงเรียน
กุดจิกวิทยา
อ.สูงเนิน

โรงเรียน
กุดจิกวิทยา

หนา 450
ขอ 03

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5

2/2.1/726)  
  (โอน 6  

+316,470)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

ก.ค.
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

ม.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ย.ส.ค.

Administrator
Typewriter
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา
โรงเรียนกุดจิก
วิทยา (ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

เม.ย. พ.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ธ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ก.พ. มี.ค.ม.ค. ส.ค.

Administrator
Typewriter
๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

3,853,510 ร.ร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

ร.ร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

หนา 452
ขอ 4

(ทบทวน 
2/2.1/727)

           ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 172-173)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Administrator
Typewriter
๙



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

Administrator
Typewriter
๑๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
4 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,110,152 ร.ร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

ร.ร.เขาใหญ
พิทยาคม
อ.ปากชอง

หนา 452
ขอ 4

(ทบทวน 
2/2.1/727)

(โอน  6 
-256,642)

           ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๑



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค.

Administrator
Typewriter
๑๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนครบุรี

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

13,410,917 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

โรงเรียนคร
บุรี 

หนา 454
ขอ 5

(ทบทวน 
2/2.1/728)

         ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 174-175)

ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Administrator
Typewriter
๑๓



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรง
เรียนครบุรี (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
 3.4 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาวง
โยธวาทิต)
 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู (กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสู
ความเปนเลิศ)
 3.6 โครงการพัฒนาการเรียนจัดารเรียนรู (8 กลุมสาระการเรียนรู)
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

Administrator
Typewriter
๑๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
5 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนครบุรี

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

13,021,384 โรงเรียนครบุรี
อําเภอครบุรี

โรงเรียนคร
บุรี 

หนา 454
ขอ 5

(ทบทวน 
2/2.1/728)

 (โอน 6
- 389,533)

        ขอความใหม เหตุผล แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๕



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรง
เรียนครบุรี (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
 3.4 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาวง
โยธวาทิต)
 3.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู (กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสู
ความเปนเลิศ)
 3.6 โครงการพัฒนาการเรียนจัดารเรียนรู (8 กลุมสาระการเรียนรู)
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

Administrator
Typewriter
๑๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 สนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

5,017,850 ร.ร.ชองแมว
วิทยาคม 

อ.ลําทะเมนชัย

ร.ร.ชองแมว
วิทยาคม 

หนา 462
ขอ 9

(ทบทวน 
2/2.1/732)

       ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 182-183)

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ.

Administrator
Typewriter
๑๗



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายในการอบรม 8 กลุมสาระ และอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

Administrator
Typewriter
๑๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
9 สนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,871,900 ร.ร.ชองแมว
วิทยาคม 

อ.ลําทะเมนชัย

ร.ร.ชองแมว
วิทยาคม 

หนา 462
ขอ 9

(ทบทวน 
2/2.1/732) 

(โอน  6
-145,950)

       ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
2.1 แผนงานการศึกษา

ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.

Administrator
Typewriter
๑๙



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนชองแมว
วิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายในการอบรม 8 กลุมสาระ และอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย.

Administrator
Typewriter
๒๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
2.2 คาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน
2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

3,500,463 ร.ร.ดอนไพล 
พิทยาคม
อ.โชคชัย

ร.ร.ดอนไพล
พิทยาคม

หนา 464
ขอ 10

(ทบทวน 
2/2.1/733)

         ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 184-185)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

Administrator
Typewriter
๒๑



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม (ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
3.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชาติ
3.4 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต
3.5 โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในการ
พัฒนาวิชาชีพ
4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๒๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2: ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
10 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
2.2 คาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน
2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

3,656,943 ร.ร.ดอนไพล 
พิทยาคม
อ.โชคชัย

ร.ร.ดอนไพล
พิทยาคม

หนา 464
ขอ 10

(ทบทวน 
2/2.1/733)  

(โอน 6
+156,480)

          ขอความใหม  เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

Administrator
Typewriter
๒๓



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม (ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
3.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชาติ
3.4 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต
3.5 โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในการ
พัฒนาวิชาชีพ
4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

Administrator
Typewriter
๒๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังน้ี
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.2 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.4 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.5. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.6 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
 2.7 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.8 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
 2.9 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.

11,476,785 โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 
นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 
นครราชสีมา

หนา 470
ขอ 13

(ทบทวน 
2/2.1/736)

มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

        ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 190-191)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค.

Administrator
Typewriter
๒๕



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา (ตอ)

 2.10 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต 
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
 3.4 คาตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา
 3.5 คาจางเหมาทําความสะอาด
 3.6 คาซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ 
อุปกรณตัดหญา และอุปกรณฉีดพนยุง
 3.7 คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณจัดการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
13 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังน้ี
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.2 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.4 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.5. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.6 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
 2.7 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.8 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
 2.9 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.

11,912,586 โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 
นครราชสีมา
อําเภอเมือง
นครราชสีมา

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
นอมเกลา 
นครราชสีมา

หนา 470
ขอ 13

(ทบทวน 
2/2.1/736)

(โอน 6
+435,801)

        ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา นครราชสีมา (ตอ)

 2.10 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต 
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิชาการกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
 3.4 คาตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา
 3.5 คาจางเหมาทําความสะอาด
 3.6 คาซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ 
อุปกรณตัดหญา และอุปกรณฉีดพนยุง
 3.7 คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณจัดการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,926,590 โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม 
อําเภอ
เทพารักษ

โรงเรียน
เทพารักษ
ราชวิทยาคม

หนา 476
ขอ 16

(ทบทวน 
2/2.1/739)

ก.พ. มี.ค.

        ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 196-197)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค.
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา โรงเรียน
เทพารักษราชวิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสูมือ
อาชีพ
 3.4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชาติ (ONET) 
 ๓.๕ กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
นันทนาการและทักษะชีวิต
4. คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
16 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,874,919 โรงเรียน
เทพารักษราช
วิทยาคม 
อําเภอ
เทพารักษ

โรงเรียน
เทพารักษ
ราชวิทยาคม

หนา 476
ขอ 16

(ทบทวน 
2/2.1/739) 

(โอน 6
- 51,671)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
        ขอความใหม เหตุผล แกไขชื่อโครงการ และแกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเทพารักษราช
วิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสูมือ
อาชีพ
 3.4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชาติ (ONET) 
 ๓.๕ กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
นันทนาการและทักษะชีวิต
4. คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,445,851 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2 
อําเภอโนนไทย

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

หนา 480
ขอ 18

(ทบทวน 
2/2.1/741)

ก.พ. มี.ค.

       ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 200-201)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค.
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต  คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการเขาคายลูกเสือ
 3.4โครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูมืออาชีพ
 3.6 โครงการพัฒนาระบบพัสดุ วัสดุสํานักงาน 
และสื่อการเรียนการสอน
 3.7 โครงการพัฒนาบุคลากร
4. คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
18 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,610,347 โรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมภ 2 
อําเภอโนนไทย

โรงเรียนโนน
ไทยคุรุ
อุปถัมภ 2

หนา 480
ขอ 18

(ทบทวน 
2/2.1/741)

(โอน 6
+164,496)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1 แผนงานการศึกษา
        ขอความใหม เหตุผล แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต  คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสู
ประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการเขาคายลูกเสือ
 3.4โครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูมืออาชีพ
 3.6 โครงการพัฒนาระบบพัสดุ วัสดุสํานักงาน 
และสื่อการเรียนการสอน
 3.7 โครงการพัฒนาบุคลากร
4. คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวลาย

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,920,371 โรงเรียน
บัวลาย 
อําเภอบัวลาย

โรงเรียน
บัวลาย

หนา 482
ขอ 19

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5 

2/2.1/745)

พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

         ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 202-203)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย.
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวลาย (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
ดานกีฬา ดนตรี  นาฎศิลป
3.4โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการ
เรียนการสอน
3.6 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๓๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
19 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวลาย

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,866,990 โรงเรียน
บัวลาย 
อําเภอบัวลาย

โรงเรียน
บัวลาย

หนา 482
ขอ 19

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5 

2/2.1/745) 
(โอน 6

- 53,381)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
2.1 แผนงานการศึกษา

Administrator
Typewriter
๓๙



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวลาย (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดาน
การทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
ดานกีฬา ดนตรี  นาฎศิลป
3.4โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการ
เรียนการสอน
3.6 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 จัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๔๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวใหญ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

16,480,363 โรงเรียนบัว
ใหญ 
อําเภอบัวใหญ

โรงเรียนบัว
ใหญ

หนา 484
ขอ 20

(ทบทวน 
2/2.1/746)

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค.

        ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 204-205)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ก.พ. มี.ค.
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวใหญ (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภูมิทัศนและแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.4 โครงการพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
 3.5 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดวยวิชาการ 
(O-net)
 3.6 โครงการพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ
4. คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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Typewriter
๔๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
20 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวใหญ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

17,124,826 โรงเรียนบัว
ใหญ อําเภอ
บัวใหญ

โรงเรียนบัว
ใหญ

หนา 484
ขอ 20

(ทบทวน 
2/2.1/746)

(โอน 6
+644,463)

         ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบัวใหญ (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภูมิทัศนและแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.4 โครงการพัฒนาและสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
 3.5 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดวยวิชาการ 
(O-net)
 3.6 โครงการพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ
4. คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
๑.๒ คาหนังสือเรียน
๑.๓ คาอุปกรณการเรียน
๑.๔ คาเครื่องแบบนักเรียน
๑.๕ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒.คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
๒.๑ คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๒.๒ คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
๒.๓ คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
๒.๔ คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
๒.๕ คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
๒.๗ คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,453,226 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม
 อําเภอครบุรี

โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม

หนา 486
ขอ 21

(ทบทวน 
2/2.1/747)

         ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 206-207)
2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตาม
แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
 3.4 สงเสริมศักยภาพนักเรียนตามแนวทางการ
จัดการศึกษา ตามศตวรรษที่ 21
 3.5 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา
4. คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
21 สนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
๑.๒ คาหนังสือเรียน
๑.๓ คาอุปกรณการเรียน
๑.๔ คาเครื่องแบบนักเรียน
๑.๕ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒.คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษา
ทองถิ่น
๒.๑ คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๒.๒ คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
๒.๓ คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
๒.๔ คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
๒.๕ คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
๒.๗ คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,561,577 โรงเรียนบาน
ใหญพิทยาคม
 อําเภอครบุรี

โรงเรียน
บานใหญ
พิทยาคม

หนา 486
ขอ 21

(ทบทวน 
2/2.1/747)

( โอน  6
+108,351)

         ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ย.
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ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
ดานการทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหารและยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตาม
แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
 3.4 สงเสริมศักยภาพนักเรียนตามแนวทางการ
จัดการศึกษา ตามศตวรรษที่ 21
 3.5 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา
4. คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

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

22 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,435,014 โรงเรียน
บานใหม
พิทยาคม
อําเภอคร

บุรี

โรงเรียน
บานใหม
พิทยาคม

หนา 488
ขอ 22

(ทบทวน 
2/2.1/748)

หมายเหตุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

           ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 208-209)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

Administrator
Typewriter
๔๙



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการคายภาษาอังกฤษ (English camp)
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
 3.5 โครงการคายสิ่งแวดลอม
 3.6 โครงการสงเสริมศักยภาพดานวิชาชีพกิจกรรมนวดตอกเสน
เพื่อสุขภาพ
 3.7 โครงการกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
(กิจกรรมฝกศึกษาดูงาน)
 3.8 โครงการสัมมนาครูและบุคลากร
 3.9 โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา
4.คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๕๐



ผด.02

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

22 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,570,707 โรงเรียน
บานใหม
พิทยาคม
อําเภอคร

บุรี

โรงเรียน
บานใหม
พิทยาคม

หนา 488
ขอ 22

(ทบทวน 
2/2.1/748)

 (โอน 6
+135,693)

พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

         ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

Administrator
Typewriter
๕๑



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
บานใหมพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการคายภาษาอังกฤษ (English camp)
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
 3.5 โครงการคายสิ่งแวดลอม
 3.6 โครงการสงเสริมศักยภาพดานวิชาชีพกิจกรรมนวดตอกเสน
เพื่อสุขภาพ
 3.7 โครงการกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
(กิจกรรมฝกศึกษาดูงาน)
 3.8 โครงการสัมมนาครูและบุคลากร
 3.9 โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา
4.คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๕๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

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

23 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ประทาย

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

19,878,089 โรงเรียน
ประทาย 
อําเภอ

ประทาย

โรงเรียน
ประทาย 

หนา 490 
ขอ 23

(เปล่ียนแปลง
ครั้งท่ี 5 

2/2.1/749)

หมายเหตุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

         ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 210-211)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

Administrator
Typewriter
๕๓



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ประทาย (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อสิ่งพิมพประกอบการเรียนการสอน
 3.4 คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
 3.5 คาพัฒนาศูนยวิชาการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๕๔



ผด.02

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

23 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ประทาย

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

19,716,393 โรงเรียน
ประทาย 
อําเภอ

ประทาย

โรงเรียน
ประทาย 

หนา 490 
ขอ 23

(เปล่ียนแปลง
ครั้งท่ี 5 

2/2.1/749)
 (โอน  6

- 161,696)

พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

         ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

Administrator
Typewriter
๕๕



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ประทาย (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อสิ่งพิมพประกอบการเรียนการสอน
 3.4 คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
 3.5 คาพัฒนาศูนยวิชาการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๕๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

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

25 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

5,242,991 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม
อําเภอ

ดานขุนทด

โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม 

หนา 494
ขอ 25

(ทบทวน 
2/2.1/751)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

          ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 214-215)

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

Administrator
Typewriter
๕๗



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมผูเรียนดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจนกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรม : อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 3.4 โครงการสงเสริมผูเรียนดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจนกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม : กีฬาและนันทนาการ
 3.5 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ 
 3.6 โครงการบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(O-NET) 
 4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๕๘



ผด.02

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

25 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,983,966 โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม
อําเภอ

ดานขุนทด

โรงเรียน
ปราสาท
วิทยาคม 

หนา 494
ขอ 25

(ทบทวน 
2/2.1/751)

 (โอน 6
-259,025)

           ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๕๙



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมผูเรียนดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจนกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรม : อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 3.4 โครงการสงเสริมผูเรียนดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจนกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม : กีฬาและนันทนาการ
 3.5 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ 
 3.6 โครงการบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(O-NET) 
 4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

Administrator
Typewriter
๖๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

 

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

26 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนปากชอง ๒

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

7,658,793 โรงเรียน
ปากชอง ๒

อําเภอ
ปากชอง

โรงเรียน
ปากชอง ๒ 

          หนา 496
ขอ 26

(ทบทวน 
2/2.1/752)

หมายเหตุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

          ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 216-217)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

Administrator
Typewriter
๖๑



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนปากชอง ๒
 (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหารแลยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาพัฒนาศูนยวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และศึกษาวิชาการทหาร)
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
 4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๖๒



ผด.02

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

26 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนปากชอง ๒

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

8,163,199 โรงเรียน
ปากชอง ๒

อําเภอ
ปากชอง

โรงเรียน
ปากชอง ๒ 

          หนา 496
ขอ 26

(ทบทวน 
2/2.1/752)

 (โอน 6
+504,406)

พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

          ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

Administrator
Typewriter
๖๓



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนปากชอง ๒
 (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหารแลยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาพัฒนาศูนยวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และศึกษาวิชาการทหาร)
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
 4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๖๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

28 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,393,028 โรงเรียน
พระ

ทองคํา
วิทยา
อําเภอ
พระ

ทองคํา

โรงเรียน
พระ

ทองคํา
วิทยา

หนา ๕๐๐
ขอ ๒๘

(ทบทวน 
2/2.1/7๕๔)

          ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 220-221)
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

Administrator
Typewriter
๖๕



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาพัฒนาศูนยวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานหองสมุด
 3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

Administrator
Typewriter
๖๖



ผด.02

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

28 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,397,250 โรงเรียน
พระ

ทองคํา
วิทยา
อําเภอ
พระ

ทองคํา

โรงเรียน
พระ

ทองคํา
วิทยา

หนา ๕๐๐
ขอ ๒๘

(ทบทวน 
2/2.1/7๕๔)

(โอน 6
+ 4,222)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

         ขอความใหม เหตุผล แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

Administrator
Typewriter
๖๗



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนพระ
ทองคําวิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาพัฒนาศูนยวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานหองสมุด
 3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
ลําดับ

ที่
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

Administrator
Typewriter
๖๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

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

29 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มะคาวิทยา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,745,793 โรงเรียน
มะคา
วิทยา 
อําเภอ
โนนสูง

โรงเรียน
มะคา
วิทยา 

หนา 502
ขอ 29

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 

2/2.1/755)

หมายเหตุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

         ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 222-223)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

Administrator
Typewriter
๖๙



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มะคาวิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 3.4โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครู
มืออาชีพ
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๗๐



ผด.02

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

29 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มะคาวิทยา

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,637,442 โรงเรียน
มะคา
วิทยา 
อําเภอ
โนนสูง

โรงเรียน
มะคา
วิทยา 

หนา 502
ขอ 29

(เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 5 

2/2.1/755) 
(โอน 6

- 108,351)

พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

         ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

Administrator
Typewriter
๗๑



ผด.02

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

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียน
มะคาวิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 3.4โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครู
มืออาชีพ
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๗๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
30 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

2,961,607 โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

อําเภอเทพารักษ

โรงเรียน
มัธยมบึง

ปรือ

หนา ๕๐4
ขอ 30

(ทบทวน 
2/2.1/7๕6)

หมายเหตุ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

          ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 224-225)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

Administrator
Typewriter
๗๓



ผด.02

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมบึง
ปรือ (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
ดานคอมพิวเตอร
 3.4 โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียนดานทักษะและอาชีพ
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๗๔



ผด.02

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
30 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

2,975,281 โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ

อําเภอเทพารักษ

โรงเรียน
มัธยมบึง

ปรือ

หนา ๕๐4
ขอ 30

(ทบทวน 
2/2.1/7๕6)

(โอน 6
+ 13,674)

พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

        ขอความใหม เหตุผล แกไขชื่อโครงการ และแกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

Administrator
Typewriter
๗๕



ผด.02

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
มัธยมบึงปรือ (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
 อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต
 คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
ดานคอมพิวเตอร
 3.4 โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียนดานทักษะและอาชีพ
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

Administrator
Typewriter
๗๖



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 สนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา 
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

7,054,947 โรงเรียนวัง
น้ําเขียว
พิทยาคม

อําเภอวังน้ํา
เขียว

โรงเรียน
วังน้ํา
เขียว

พิทยาคม

หนา 516
ขอ 36

(เปลี่ยนแปลง 7
2/2.1/762)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 236-237)

2.1 แผนงานการศึกษา

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

Administrator
Typewriter
๗๗



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา 
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพ    
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

Administrator
Typewriter
๗๘



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
36 สนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา 
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

7,083,549 โรงเรียนวัง
น้ําเขียว
พิทยาคม

อําเภอวังน้ํา
เขียว

โรงเรียน
วังน้ํา
เขียว

พิทยาคม

หนา 516
ขอ 36

(เปลี่ยนแปลง 7
2/2.1/762) 

(โอน 6
+ 28,602)

       ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

Administrator
Typewriter
๗๙



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา 
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนวังน้ํา
เขียวพิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพ    
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๘๐



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานพัฒนาการศึกษา
 

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
41 สนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,784,225 โรงเรียนวัด
ประชา
นิมิตร 

อําเภอบัว
ใหญ

โรงเรียน
วัดประชา
นิมิตร 

หนา 526
ขอ 41

(ทบทวน 
2/2.1/767)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

        ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 246-247)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๘๑



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุมสาระ
การเรียนรู
 3.4โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียน
การสอน
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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๘๒



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
41 สนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,198,492 โรงเรียนวัด
ประชา
นิมิตร 

อําเภอบัว
ใหญ

โรงเรียน
วัดประชา
นิมิตร 

หนา 526
ขอ 41

(ทบทวน 
2/2.1/767) 

(โอน 6
- 585,733)

        ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๘๓



ผด.02

ลําดับ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนวัด
ประชานิมิตร (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการ
ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุมสาระ
การเรียนรู
 3.4โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียน
การสอน
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๘๔



ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
44 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,856,274 โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม 
อําเภอชุม

พวง

โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม 

หนา 532
ขอ 44
(ทบทวน

2/2.1/770)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 252-253)

2.1 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
 3.4 กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3.5 กิจกรรมการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 8 กลุมสาระ
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
44 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

6,211,811 โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม 
อําเภอชุม

พวง

โรงเรียน
สาหราย
วิทยาคม 

หนา 532
ขอ 44
(ทบทวน

2/2.1/770)
 (โอน 6

-644,463)

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

        ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสาหราย
วิทยาคม (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 กิจกรรมการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
 3.4 กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3.5 กิจกรรมการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 8 กลุมสาระ
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
45 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

18,592,134 โรงเรียนสี
คิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

อําเภอ
สีค้ิว

โรงเรียน
สีค้ิว 
"สวัสดิ์

ผดุงวิทยา"

หนา 534
ขอ 45
(ทบทวน

2/2.1/773)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 254-255)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
 3.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
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ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
45 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

18,643,775 โรงเรียนสี
คิ้ว "สวัสดิ์
ผดุงวิทยา"

อําเภอ
สีค้ิว

โรงเรียน
สีค้ิว 
"สวัสดิ์

ผดุงวิทยา"

หนา 534
ขอ 45
(ทบทวน

2/2.1/773)
(โอน 6

+51,641)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
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ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสีคิ้ว 
"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
 3.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

 1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  : ดานการพัฒนาการศึกษา
 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
47 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

3,806,513 โรงเรียน  
สีค้ิว

หนอง
หญาขาว 
อําเภอ
สีค้ิว

โรงเรียน 
สีค้ิว
หนอง

หญาขาว 

หนา 538
ขอ 47
(ทบทวน

2/2.1/775)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 258-259)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

2.1 แผนงานการศึกษา
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ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น
 3.4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสูมืออาชีพ
 3.5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพ
 4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
47 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,008,695 โรงเรียน  
สีค้ิว

หนอง
หญาขาว 
อําเภอ
สีค้ิว

โรงเรียน 
สีค้ิว
หนอง

หญาขาว 

หนา 538
ขอ 47
(ทบทวน

2/2.1/775)
(โอน 6

+ 202,182)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

        ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
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ผด.02

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
ที่ โครงการ   เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสีคิ้ว
หนองหญาขาว (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น
 3.4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสูมืออาชีพ
 3.5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพ
 4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

49 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสูงเนิน

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

14,759,677 โรงเรียน
สูงเนิน

อําเภอสูง
เนิน

โรงเรียน
สูงเนิน

หนา 542
ขอ 49
(ทบทวน

2/2.1/777)

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค.ม.ค. ส.ค.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.

          ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 262-263)

ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

Administrator
Typewriter
๙๗



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สูงเนิน (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร
และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
 3.4 โครงการสงเสริมการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค.

Administrator
Typewriter
๙๘



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

49 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนสูงเนิน

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูโรงเรียน
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

15,107,142 โรงเรียน
สูงเนิน

อําเภอสูง
เนิน

โรงเรียน
สูงเนิน

หนา 542
ขอ 49
(ทบทวน

2/2.1/777)
(โอน 6

+347,465)

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค.

         ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

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

Administrator
Typewriter
๙๙



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สูงเนิน (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร
และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
 3.4 โครงการสงเสริมการเรียนการสอน
4. คาใชจายอื่นๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

ก.ค. ส.ค.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. ก.ย.พ.ย. พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย.

Administrator
Typewriter
๑๐๐



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

51 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

6,066,816 โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม
อําเภอ

เฉลิมพระ
เกียรติ

โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม

หนา 546
ขอ 51
(ทบทวน

2/2.1/779)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

2.1 แผนงานการศึกษา

ก.พ. มี.ค.

         ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 266-267)
ลําดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย.

Administrator
Typewriter
๑๐๑



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร
และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักรียนสูความปนเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3.5 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. คาใชจายอื่นๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ก.ย.พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

Administrator
Typewriter
๑๐๒



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

51 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา และสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

6,175,460 โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม
อําเภอ

เฉลิมพระ
เกียรติ

โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม

หนา 546
ขอ 51
(ทบทวน

2/2.1/779) 
(โอน 6

+108,644)

         ขอความใหม เหตุผล   แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
ลําดับ

ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. ก.พ. มี.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย.

Administrator
Typewriter
๑๐๓



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองงู
เหลือมพิทยาคม 
(ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร
และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักรียนสูความปนเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3.5 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. คาใชจายอื่นๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. มิ.ย.ก.พ. ส.ค. ก.ย.ก.ค.

Administrator
Typewriter
๑๐๔



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
53 สนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

4,917,680 โรงเรียน
หนอง

บุญมาก
พิทยาคม
อําเภอ
หนอง

บุญมาก

โรงเรียน
หนอง

บุญมาก
พิทยาคม

หนา 550
ขอ 53

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5

2/2.1/781)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แกไข ครั้งที่ 5

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

        ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 270-271)

Administrator
Typewriter
๑๐๕



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม (ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร
และยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
3.3 โครงการประกวดทูบีนัมเบอรวัน
3.4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 8 กลุมสาระการเรียนรู
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. คาใชจายอื่นๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

Administrator
Typewriter
๑๐๖



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

53 สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม

กิจกรรม 
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และ
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

4,715,498 โรงเรียน
หนอง

บุญมาก
พิทยาคม
อําเภอ
หนอง

บุญมาก

โรงเรียน
หนอง

บุญมาก
พิทยาคม

หนา 550
ขอ 53

(เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 5

2/2.1/781) 
(โอน 6

- 202,182)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

         ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6

Administrator
Typewriter
๑๐๗



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 
โรงเรียนหนองบุญ
มากพิทยาคม (ตอ)

2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต คาอาหาร
และยานพาหนะ
3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0
3.3 โครงการประกวดทูบีนัมเบอรวัน
3.4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 8 กลุมสาระการเรียนรู
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. คาใชจายอื่นๆที่กี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงรียน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

Administrator
Typewriter
๑๐๘



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
56 สนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,460,948 โรงเรียน
หวยลึกผดุง

วิทยา
อําเภอสีคิ้ว

โรงเรียน
หวยลึกผดุง

วิทยา

หนา 556
ขอ 56
(ทบทวน

2/2.1/784)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 5

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

          ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 276-277)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

Administrator
Typewriter
๑๐๙



ผด.02
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
 3.4 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา
 3.5 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 3.6 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 3.7 โครงการสงเสริมกระบวนการคิดสูการสอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พ.ศ.2564ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๑๐



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
56 สนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,442,526 โรงเรียน
หวยลึกผดุง

วิทยา
อําเภอสีคิ้ว

โรงเรียน
หวยลึกผดุง

วิทยา

หนา 556
ขอ 56
(ทบทวน

2/2.1/784) 
(โอน 6

- 18,422)

         ขอความใหม เหตุผล แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๑๑



ผด.02
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนหวยลึก
ผดุงวิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ
 3.4 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา
 3.5 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 3.6 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 3.7 โครงการสงเสริมกระบวนการคิดสูการสอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๑๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
57 สนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนหินดาด
วิทยา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

5,474,616 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา
อําเภอหวย

แถลง

โรงเรียน
หินดาด
วิทยา

หนา 558
ขอ 57
(ทบทวน

2/2.1/785)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา
          ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 278-279)
ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๑๓



ผด.02
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนหินดาด
วิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนรู 8 
กลุมสาระ
 3.4 โครงการพัฒนากระบวนการคิด
 3.5 โครงการสงเสริมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

Administrator
Typewriter
๑๑๔



ผด.02
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
57 สนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนหินดาด
วิทยา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

5,338,923 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา
อําเภอหวย

แถลง

โรงเรียน
หินดาด
วิทยา

หนา 558
ขอ 57
(ทบทวน

2/2.1/785)
(-135,693)

2.1 แผนงานการศึกษา
          ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๑๕



ผด.02
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนหินดาด
วิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหาร และยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนรู 8 
กลุมสาระ
 3.4 โครงการพัฒนากระบวนการคิด
 3.5 โครงการสงเสริมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๑๖



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
58 สนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,660,410 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา
อําเภอครบุรี

โรงเรียนอร
พิมพวิทยา

หนา 560
ขอ 58

(เปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 5

2/2.1/786)

        ขอความเดิม (แผนดําเนินงาน ป 2564 สวนราชการในสังกัด หนา 280-281)
ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.1 แผนงานการศึกษา

Administrator
Typewriter
๑๑๗



ผด.02
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาดานการเรียนการสอน
 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับการเรียน
การสอนทางอินเตอรเน็ต
 3.5 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๑๘



ผด.02

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
58 สนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา

กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
 และสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 1.2 คาหนังสือเรียน
 1.3 คาอุปกรณการเรียน
 1.4 คาเคร่ืองแบบนักเรียน
 1.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการศึกษาทองถิ่น
 2.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
 2.2 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
 2.3 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 2.4 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
 2.5 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 2.6. คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
 2.7 คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4,570,188 โรงเรียนอร
พิมพวิทยา
อําเภอครบุรี

โรงเรียนอร
พิมพวิทยา

หนา 560
ขอ 58

(เปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 5

2/2.1/786)
(โอน 6

- 90,222)

          ขอความใหม เหตุผล  แกไขยอดงบประมาณ ใหตรงตามบัญชีโอน ครั้งที่ 6
ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๑๙



ผด.02
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย

โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ
การ หลัก

สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษา
 โรงเรียนอรพิมพ
วิทยา (ตอ)

 2.8 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2.9 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 
อปท.
 2.10คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
อปท.
 2.11 คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
 3.1 คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอินเตอรเน็ต 
คาอาหารและยานพาหนะ
 3.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของอปท.เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
 3.3 คาใชจายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาดานการเรียนการสอน
 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับการเรียน
การสอนทางอินเตอรเน็ต
 3.5 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
4. คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  213,056,565

29
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Administrator
Typewriter
๑๒๐



 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 

๑๒๑ 



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 : การสานตอแนวทางพระราชดําริ

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
1 สงเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 665
ขอ 5

(ทบทวน 
1/2.5/1)

1 สงเสริมการดําเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 665
ขอ 5

(ทบทวน 
1/2.5/1)

200,000

1

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 5

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 43 , แกไข ครั้งที่ 2 หนา 6)

ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

รวมงบประมาณ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ก.พ.

รวมโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. เม.ย.มี.ค.

Administrator
Typewriter
๑๒๒



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาการเกษตร

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

การ หลัก
2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม กิจกรรม

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

2,700,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 666
ขอ 7 

(ทบทวน
3/2.5/2)

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

การ หลัก
2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม กิจกรรม

1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

2,700,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 666
ขอ 7 

(ทบทวน
3/2.5/2)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แกไข ครั้งที่ 5

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 44 , แกไข ครั้งที่ 1 หนา 5 )
ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง
ลําดั
บที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ส.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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๑๒๓



ผด.02

1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน หมาย
โครงการ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ เหตุ

การ หลัก
3 สงเสริมการเลี้ยงสัตวพื้นบานและหรือ

สัตวเศรษฐกิจ
กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

หนา 667
ขอ 8

(ทบทวน 
3/2.5/3)

3 สงเสริมการเลี้ยงสัตวพื้นบานและหรือ
สัตวเศรษฐกิจ

กิจกรรม
1.ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ
2.ติดตอประสานงานที่เกี่ยวของ
3.ดําเนินโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินโครงการ

200,000 ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

หนา 667
ขอ 8

(ทบทวน 
3/2.5/3)

2,900,000

2

ขอความเดิม  (แผนการดําเนินงาน ป 2564  หนา 44 )
ลําดั
บที่ ก.ค. ส.ค.

พ.ศ.2564
ต.ค. มี.ค. เม.ย. ก.ย.

ขอความใหม  เหตุผล  แกไขชื่อหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแกไขหวงระยะเวลาใหสอดคลองกับที่จะดําเนินการจริง

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
พ.ค. มิ.ย.

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

Administrator
Typewriter
๑๒๔



 
ที่ปรึกษา 

 
นางยลดา    หวังศุภกิจโกศล  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกลู  รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
    

คณะทำงาน 
 

นายชัยเกียรต ิ     เกษรบัวทอง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ     เงินโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน       เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา     ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร     สงคทะเล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา       ช้ันกลาง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ     ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวอนงควดี     สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 


