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คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)           
พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 22/2  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดจัดทําแผนฉบับน้ี  เพื่อใหสามารถนําไป
เปนกรอบในการใชจายเงินสะสมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุนเศรษฐกิจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5164 เร่ือง การยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาคม
ทองถ่ิน  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 700,000 1 700,000

  3.2 การเกษตร

รวม 1 700,000 1 700,000

  2.1 การศึกษา 1 1,300,000 1 1,300,000

รวม 1 1,300,000 1 1,300,000

  2.3 สังคมสงเคราะห 1 500,000 1 500,000

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 11 34,185,500 11 34,185,500

  4.1 งบกลาง

รวม 12 34,685,500 12 34,685,500

  2.2 สาธารณสุข 1 500,000 1 500,000

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม 1 500,000 1 500,000

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 3 34,400,000 3 34,400,000

รวม 3 34,400,000 3 34,400,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
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(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร

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

 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 1 300,000 1 300,000

รวม 1 300,000 1 300,000

  1.1 บริหารงานทั่วไป

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 3,030,000 1 3,030,000

รวม 1 3,030,000 1 3,030,000

รวมทั้งสิ้น 20 74,915,500 20 74,915,500

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
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ยุทธศาสตรการสานตอ 
แนวทางพระราชดําริ 

 
 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการจัดหาวัสดุกอสราง
โรงเรือน ตามโครงการจิต
อาสาเพื่อพัฒนาลําน้ํากับ
ชีวิต บนวิถีแหงความ
พอเพียง เพื่อประโยชน
และความสุขของ
ประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อสืบสานรักษา ตอยอดสราง
สุขปวงประชาพัฒนาพื้นที่ตาม
แนวพระราชดําริ และพระราช
ปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
 บรมนาถบพิตร
2.เพื่อความอยูดี มีสุขของ
ประชาชน มีชีวิตความเปนอยูที่ดี
ขึ้น ประเทศชาติมีความมั่นคง
3เพื่อกอสรางโรงเรือนสาธิต 
พัฒนาในการประกอบอาชีพ

จัดหาวัสดุอุปกรณใหกลุมอาชีพ
ตางๆ ตนแบบเพื่อตอยอด 
 1.จัดหาวัสดุกอสรางโรงเรือนเลี้ยง
ไกพันธุไข จํานวน 1 โรง ขนาด 
5x10 เมตร วงเงิน 131,230 
บาท
 2.จัดหาวัสดุกอสรางโรงเรือน
เลี้ยงหนูนา จํานวน 1 โรง ขนาด 
5x10 เมตร วงเงิน 120,730 
บาท
 3.จัดหาวัสดุกอสรางโรงเรือนเพาะ
เห็ด จํานวน 3 โรง ขนาด 6x6 
เมตร วงเงิน 57,520 บาท
 4.จัดหาวัสดุกอสรางโรงเรือนผัก
ปลอดสารพิษ จํานวน 4 โรง ขนาด
 6x20 เมตร วงเงิน 390,520 
บาท

700,000 1.จัดหาวัสดุ
กอสรางโรงเรือน 
สาธิต พัฒนาใน
การประกอบอาชีพ
2.จัดตั้งกลุมอาชีพ
ที่สนใจภายใตจิต
อาสาเพื่อพัฒนาลํา
น้ํากับชีวิตฯ 
จํานวนไมนอยกวา
 4 กลุม

1.อบจ.นครราชสีมาไดรวม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ฯ รัชกาลที่ 10
2.อบจ.นครราชสีมาไดสืบสาน
 รักษา ตอยอดสรางสุขปวง
ชนพัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง
พระราชดําริ
3.ประชาชนตนแบบมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ประเทศชาติมี
ความม่ันคง

สํานักการชาง

700,000

1รวมโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

   1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

     2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมงบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการศึกษา 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) โรงเรียน
เขาใหญพิทยาคม 
ตําบลโปงตาลอง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

เพ่ิมแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell)  
จํานวน 18 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน 
พรอมอุปกรณดังนี้ 
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลสชนิด Paly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต ปรับมุมองศาได ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 120Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature) 5,000 
เคลวิน+/-500
1.10 โคมไฟถนน ไดรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2.เสาเหล็กลอนชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลลตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสา มีขนาด
 Ø 76 มม. โคนเสามีขนาด Ø 145 มม.  
3.ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนท
เต็ม
4.คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

1,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

1,300,000

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสังคม 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการสงเสริม
ศักยภาพผูสูงอายุอําเภอ
บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและการ
พัฒนาศักยภาพใหแกผูสูงอายุ
และผูดูแลผูสูงอายุใสจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุ
และผูดูแลผูสูงอายุ ไดมี
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน
3.เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
และผูดูแลผูสูงอายุในจังหวัด
นครราชสีมาและใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
4.เพื่อเปนการสรางเครือขาย
ของผูสูงอายุ เผยแพรความรูสู
ชุมชน

จัดอบรมใหกับผูสูงอายุและ
ผูดูแลผูสูงอายุในเขตอําเภอบัว
ลาย จํานวน 130 คนและ
เจาหนาที่ 20 คน รวมเปน 150
 คน จํานวนไมนอยกวา 11 รุน/
ป หรือมีผูเขารับการฝกอบรม
และผูมีสวนเกี่ยวของจํานวนไม
นอยกวา 1,650 คน/ป

500,000 1.ผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอายุที่เขารวม
โครงการสงเสริม
ศักยภาพผูสูงอายุ
อําเภอบัวลายจังหวัด
นครราชสีมา คิดเปน
รอยละ 80
2.ผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอายุมีความพึงพอใจ
จากการเขารวม
โครงการอยางนอยรอย
ละ 80

ผูเขารวมโครงการมี
ความรูดานสุขภาพ การ
ออกกําลังกาย และ
โภชนาการ สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติกับ
ตนเองและครอบครัวได

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

500,000

1

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

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

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพภายใตโครงการจิต
อาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํา
กับชีวิตบนวิถีแหงความ
พอเพียง เพื่อประโยชน
และความสุขของ
ประชาชน จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสืบ
สาน รักษา ตอยอด สรางสุข
ปวงประชาพัฒนาพื้นที่ตาม
แนวพระราชดําริและพระ
ราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2.เพื่อสงเสริมการประกอบ
อาชีพและการสรางรายไดให
ประชาชนมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น

1.จัดฝกอบรมใหกับประชาชน 
ภายใตโครงการจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแหง
ความพอเพียง เพ่ือประโยชนและ
ความสุขของประชาชน จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนไมนอยกวา 1
 รุนตอป หรือมีจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมและผูมีสวนเกี่ยวของ
ไมนอยกวา 135 คนตอป

140,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรม มี
ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการอยูใน
ระดับมาก
3.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 70 
มีความรูเพ่ิมขึ้น
4.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 30 สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ
ได

1.องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา ได
ดําเนินโครงการฯ เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และไดดําเนิน
โครงการฯ ตามแนว
พระราชดําริและพระราช
ปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2.ประชาชนมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2     โครงการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและการ
พัฒนาศักยภาพแกกลุม
วิสาหกิจชุมชน/เครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ทั้งในดาน
การบริหารจัดการ การ
ผลิตภัณฑ/สินคา การใช
นวัตกรรม การตลาดและ
บริการไดอยางเหมาะสม
2.เพื่อสงเสริมใหกลุม
วิสาหกิจชุมชน/เครือขาย
วิสาหกิจชุมชนไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลง
ศึกษาดูงาน

จัดฝกอบรมใหกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
ไมนอยกวา 2 รุนตอป หรือมี
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมและผู
มีสวนเกี่ยวของไมนอยกวา 224 
คนตอป

1,045,500    1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรมมีความ
พึงพอใจในการดําเนิน
โครงการอยูในระดับมาก
3.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 70 
มีความรูเพ่ิมขึ้น
4.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติได

1.กลุมวิสาหกิจชุมชน/
เครือขายวิสาหกิจชุมชน
ไดรับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
2.กลุมวิสาหกิจชุมชน/
เครือขายวิสาหกิจชุมชน
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานการบริหาร
จัดการ การผลิตภัณฑ
สินคา/สินคาและบริการ
อยางเหมาะสม
3.กลุมอาชีพเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
แหลงศึกษาดูงานและ
สามารถนําไปประยุกตใช
กับการดําเนินกิจการ
ของกลุมไดอยางเหมาะสม

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

3 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพในพ้ืนที่อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและการ
พัฒนาศักยภาพใหแกกลุม
อาชีพ ทั้งในดานการบริหาร
จัดการ การผลิตภัณฑ/สินคา
 การใชนวัตกรรม การตลาด
และการบริการไดอยาง
เหมาะสม
2.เพื่อสงเสริมใหกลุมอาชีพ
ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับแหลงศึกษาดูงาน

จัดฝกอบรมใหกับกลุมอาชีพใน
พื้นที่อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนไมนอยกวา 2
 รุนตอป หรือมีผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูมีสวนเกี่ยวของ
จํานวนไมนอยกวา 263 คนตอป

600,000       1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรม มี
ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการอยูใน
ระดับมาก
3.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 70 
มีความรูเพ่ิมขึ้น
4.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติได

1.กลุมอาชีพไดรับการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
2.กลุมอาชีพไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานการ
บริหารจัดการ การ
ผลิตภัณฑ/สินคา และ
บริการอยางเหมาะสม
3.กลุมอาชีพเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
แหลงศึกษาดูงาน และ
สามารถนําไปประยุกตใช
กับการดําเนินกิจการ
ของกลุมไดอยางเหมาะสม

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

4     โครงการฝกอบรมอาชีพ
เสริมใหประชาชนในพ้ืนที่
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดนําความรูไป
พัฒนาอาชีพเพิ่มรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพและสรางรายได

จัดฝกอบรมอาชีพเสริมใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอปกธงชัย 
เชน การแปรรูปอาหาร การ
ทําอาหาร การทําขนม การทํา
เครื่องดื่ม การทําเครื่องสําองค 
เปนตน จํานวนไมนอยกวา 18 
รุนตอป รวมผูเขารับการฝกอบรม
และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวนรุน
ละๆไมนอยกวา 125 คน หรือมี
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมและผู
มีสวนเกี่ยวของไมนอยกวา 
2,250 คน

900,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรมมีความ
พึงพอใจในการดําเนิน
โครงการอยูในระดับมาก
3.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 70 
มีความรูเพ่ิมขึ้น
4.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติได

ผูเขารวมโครงการมี
ทักษะความรูและ
สามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพิ่มขึ้นใหกับ
ตนเองและครอบครัวได

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

5 โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อเผยแพร รักษา สืบ
สานและตอยอด การนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน/หมูบาน
2.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การเพิ่มศักยภาพประชาชน
ใหมีความรูและสามารถนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง
และครอบครัว
3.เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับแหลงศึกษาดูงาน

จัดฝกอบรมใหกับประชาชนใน
พื้นที่อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา จํานวนไมนอยกวา 1
 รุนตอป รวมผูเขารับการฝกอบรม
และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวนไม
นอยกวา 202 คน หรือมีผูเขารับ
การฝกอบรมและผูมีสวนเกี่ยวของ
ไมนอยกวา 202  คน

500,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรม มี
ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการอยูใน
ระดับมาก
3.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 70 
มีความรูเพ่ิมขึ้น
4.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติได

1.มีการเผยแพร รักษา 
สืบสาน และตอยอดการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชใน
ระดับครัวเรือนและ
ระดับชุมชน/หมูบาน
2.ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรูและสามารถ
นอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประ
ยุกดใชในชีวิตประจําวัน
ของตนเองและครอบครัว
ได
3.ผูเขารับการฝกอบรมมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับแหลงศึกษาดู
งาน

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

6     โครงการฝกอบรมอาชีพ
เสริมใหประชาชนในพ้ืนที่
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดนําความรูไป
พัฒนาอาชีพเพิ่มรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพและสรางรายได

จัดฝกอบรมอาชีพเสริมใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอเมือง
นครราชสีมา เชน การแปรรูป
อาหาร การทําอาหาร การทําขนม
 การทําเครื่องดื่ม การทํา
เครื่องสําอาง เปนตน จํานวนไม
นอยกวา 30 รุนตอป รวมผูเขา
รับการฝกอบรมและผูมีสวน
เกี่ยวของ จํานวนรุนละไมนอยกวา
 125 คน หรือมีจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมและผูมีสวนเกี่ยวของ
ไมนอยกวา 3,750 คน

1,500,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรม มี
ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการอยูใน
ระดับมาก
3.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 70 
มีความรูเพ่ิมขึ้น
4.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติได

ผูเขารวมโครงการมี
ทักษะความรูและ
สามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพิ่มขึ้นใหกับ
ตนเองและครอบครัวได

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

7 โครงการฝกอบรมอาชีพ
เสริมใหประชาชนในพ้ืนที่
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดนําความรูไป
พัฒนาอาชีพเพิ่มรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพและสรางรายได

จัดฝกอบรมอาชีพเสริมใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอขาม
สะแกแสง เชน การแปรรูปอาหาร
 การทําอาหาร การทําขนม การทํา
เครื่องดื่ม การทําเครื่องสําอาง 
เปนตน จํานวนไมนอยกวา 5 รุน
ตอป รวมผูเขารับการฝกอบรม
และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวนรุนละ
ไมนอยกวา 230 คน หรือมี
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมและผู
มีสวนเกี่ยวของไมนอยกวา 
1,150 คน

500,000 1.มีผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการฝกอบรม มี
ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการอยูใน
ระดับมาก
3.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 70 
มีความรูเพ่ิมขึ้น
4.ผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่
ไดรับไปปฏิบัติได

ผูเขารวมโครงการมี
ทักษะความรูและ
สามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพิ่มขึ้นใหกับ
ตนเองและครอบครัวได

กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

8 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อสงเสริมและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชน อําเภอเมือง
นครราชสีมา

1.เพื่อใหประชาชนเกิดการ
รวมกลุมที่เขมแข็งมีการ
เชื่อมโยงเครือขายและมี
ระบบในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนของตนเอง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนเปนรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจนําไปสูการพึ่งพา
ตนเองและลดปญหาความ
ยากจน

จัดฝกอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงานใหกับประชาชนอําเภอ
เมืองนครราชสีมา และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน 360 คน

1,000,000 รอยละ 90 ของ
ประชาชนตามเปาหมาย
ไดรับความรูความเขาใจ
และเพิ่มพูนทักษะตาม
โครงการฯ

ประชาชนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับใช
ในการรวมกลุมและ
บริหารจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชนเชื่อมโยงเครือขาย
ไดอยางเหมาะสมและ
มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

9 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อสงเสริม
ศักยภาพการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา

1.เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
พัฒนาตนเองตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อสงเสริมความรูความ
เขาใจในการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการดํารงชีวิต

จัดฝกอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงานใหกับประชาชนอําเภอ
เมืองนครราชสีมา และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน 450 คน

2,000,000 รอยละ 90 ของ
ประชาชนตามเปาหมาย
ไดรับความรูความเขาใจ
และเพิ่มพูนทักษะตาม
โครงการฯ

ประชาชนสามารถนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่ไดรับ
จากการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดํารงชีวิตไดมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

10 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรูชุมชน
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อําเภอเมืองนครราชสีมา

1.เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรูควบคูกับการพัฒนา
ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพได

จัดฝกอบรมทางวิชาการและ
ศึกษาดูงานใหกับประชาชนอําเภอ
เมืองนครราชสีมา และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน 360 คน

1,000,000 รอยละ 90 ของ
ประชาชนตามเปาหมาย
ไดรับความรูความเขาใจ
และเพิ่มพูนทักษะตาม
โครงการฯ

ประชาชนสามารถนํา
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไดรับในการ
อบรมและศึกษาดูงานมา
ใชในการพัฒนาชุมชน
ของตนเองไดเปนตนแบบ
ไดอยางเหมาะสมและ
มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

11 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ชุมชนทองเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อเพิ่มพูนความรูเตรียม
ความพรอมในการบริหาร
จัดการชุมชน สูชุมชนแบบ
พออยู พอกิน อยูดี กินดีและ
มั่งมีศรีสุข
2.เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางาน
ไดมีการเรียนรูการทํางาน
รวมกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในระดับชุมชน
3.เพื่อประชาชนมีสวนรวม
ในการสงเสริมพัฒนาการ
ทองเที่ยว และกระตุน
เศรษฐกิจตามนโยบายแหงรัฐ

อบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ใหกับประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 41 รุนๆ ละ
 225 คน รวม 9,225 คน

25,000,000 1.กลุมเปาหมายเขารับ
การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานไมนอยกวา
รอยละ 80
2.กลุมเปาหมายที่เขา
รวมโครงการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ80

1.ผูเขารับการอบรมได
เพิ่มพูนความรูเตรียม
ความพรอมในการ
บริหารจัดการชุมชนสู
ชุมชนแบบพออยู พอกิน
 อยูดี กินดีและมั่งมีศรีสุข
2.ผูเขารับการอบรมได
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการทํางานไดมีการ
เรียนรูการทํางานรวมกัน
เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในระดับชุมชน
3.ผูเขารับการอบรมมี
สวนรวมในการสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยว 
และกระตุนเศรษฐกิจ
ตามนโยบายแหงรัฐ

สํานักปลัดฯ

34,185,500

11

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสาธารณสุข 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขของ
ประชาชน อําเภอชุมพวง
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมตามหลัก 3 อ. 2 ส.
2.เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข

1.ประชาชน (นํารอง) 207 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 30 
คน

500,000 1.มีผูรวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80
2.ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
ระดับดี

1.ประชาชนไดรับความรู
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
 3 อ. 2 ส.
2.ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 
เหมาะสม

กองสาธารณสุข

500,000

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

    2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนทาง
ขึ้นตําหนักทิพยพิมาน
 ตําบลโปงตาลอง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 88 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 6,000 ลู
เมน พรอมอุปกรณดังนี้ 
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลสชนิด Paly Crystalline Silicon ขนาดไมนอย
กวา 155 วัตต ปรับมุมองศาได ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 120Ah, 
12V ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT 
ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา40 วัตต
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลู
เมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตอง ของสี (Color Rendering 
Index) ≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-  500
1.10 โคมไฟถนน ไดรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2.เสาเหล็กลอนชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมก่ิงโคม แผง
เหล็กสําหรับ ยึดแผงโซลาเซลล ตามมาตรฐาน ISO1461:2009 
ปลายเสามีขนาด Ø 76 มม. โคนเสามีขนาด Ø 145 มม.
3.ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด 18 มม. ชุบกัล
วาไนทเต็ม
4.คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

6,400,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดรวดเร็วขึ้น
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
 ไดรวดเร็วขึ้น
4.ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในการ
ใชถนน

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) 
สาย อบจ.นม.21208
 บานหนองขี้ตุน - 
บานหนองจอก 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 200 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 6,000 ลู
เมน พรอมอุปกรณดังนี้ 
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลสชนิด Paly Crystalline Silicon ขนาดไมนอย
กวา 155 วัตต ปรับมุมองศาได ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 120Ah, 
12V ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT 
ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลู
เมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering 
Index) ≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500
1.10 โคมไฟถนนไดรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2.เสาเหล็กลอนชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมก่ิงโคม แผง
เหล็กสําหรับยึดแผงโซลาเซลลตามมาตรฐาน ISO1461:2009 
ปลายเสา มีขนาด Ø 76 มม. โคนเสามีขนาด Ø 145 มม. 
3.ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด 18 มม. ชุบกัล
วาไนทเต็ม
4.คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

14,000,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทา
การเกษตรไดรวดเร็ว
ขึ้น 
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น        
4.ปะชาชนไดรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในการ
ใชถนน

สํานักการชาง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

3 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.01203  
บานหนองตะคอง - 
บานหนองมวง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar 
Cell) จํานวน 200 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 6,000 ลู
เมน พรอมอุปกรณดังนี้ 
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และ
สามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลสชนิด Paly Crystalline Silicon ขนาดไมนอย
กวา 155 วัตต ปรับมุมองศาได ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 120Ah, 
12V ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT 
ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130 ลู
เมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering 
Index) ≥ 70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature) 
5,000 เคลวิน+/-500
1.10 โคมไฟถนน ไดรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมก่ิงโคม แผงเหล็ก
สําหรับยึดแผงโซลาเซลลตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสา
 มีขนาด Ø 60 มม. โคนเสามีขนาด Ø 120 มม.  
3.ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด 18 มม. ชุบกัล
วาไนทเต็ม
4.คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

14,000,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มาและ
ขนสงทางการเกษตร
2.ประชาชนมีรายได
มากขึ้นเนื่องจากการ
ขนสงสินคาทา
การเกษตรไดรวดเร็ว
ขึ้น 
3.ประชาชนไดเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ
ไดรวดเร็วขึ้น        
4.ปะชาชนไดรับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในการ
ใชถนน

สํานักการชาง

34,400,000

3

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ยุทธศาสตรดาน 

การพัฒนาการทองเที่ยว   
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี   

และกีฬา 
 

 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการสงเสริมดานการ
ทองเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อประชาสัมพันธ 
สนับสนุน สงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา
2.เพื่อยกระดับรายไดพัฒนา
ดานการทองเที่ยวและบริการ
ของจังหวัดนครราชสีมา
3.เพื่อเพิ่มปริมาณ
นักทองเที่ยวใหมากขึ้นใน
อนาคต

1.เด็กและเยาวขน ประชาชน
ทั่วไปจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดตางๆ
2.ศิลปน ฮิปฮอป จากทั่วประเทศ
ไทย และตางประเทศ จํานวนไม
นอยกวา 1,000 คน

300,000 1.กลุมเปาหมายเขา
รวมกิจกรรมงาน
โครงการสงเสริมดาน
การทองเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน
ไมนอยกวา 1,000 คน
2.ความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการและความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

1.มีกิจกรรมและรายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน
2.เพิ่มรายไดและ
ยกระดับการทองเที่ยว
ใหมีมาตรฐาน
3.เกิดภาพลักษณที่ดี 
เกิดความเขาใจและเปน
ที่รูจัก
4.มีปริมาณนักทองเที่ยว
เพิ่มข้ึน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

300,000

1รวมโครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 พัฒนาพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวมงบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
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ยุทธศาสตร 
ดานการบริหารจัดการ 

บานเมืองทีด่ ี

 
 



(แบบ ผ.02)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   

   8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายใน ลานเอนกประสงค 
สํานักการชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ตําบลมะเริง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริการประชาชน
2.ประชาชนมีสถานที่ออกกําลัง
กายและเลนกีฬาอยางเพียงพอ
3.เพื่อใหเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป ไดมีสวน
รวมในการเสริมสรางสุขภาพให
สมบูรณแข็งแรง

พาดสายไฟฟาเมนหลัก 3 เฟส 4 
 สาย CV0.6/1kv 16 sq.mm. 
ยาว 230 เมตร, ปกเสาไฟฟา 
คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 2 
ตนติดตั้งโคมฟลัดไลท LED  ขนาด
 200 วัตต จํานวน 76 โคม,เดิน
ระบบไฟฟาใตดิน รายละเอียด
ตามแบบที่องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

3,030,000 สามารถรองรับการ
ใชบริการ
ประชาชนไมนอย
กวา 80 %

1.องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
สนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน
2.สามารถรองรับการ
ใชบริการไดอยาง
เพียงพอทั่วถึง
3.องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา มี
ศักยภาพในการบริการ
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

3,030,000

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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 ที่ปรกึษา 
 รอยตรหีญงิ ระนองรักษ   สุวรรณฉว ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 นายประดิษฐ  กิ่งโก            รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

            
คณะทํางาน 

   นายชัยเกียรต ิ   เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ    เงินโพธิ ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา   เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร   คิดเห็น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน   เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา   ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร       สงคทะเล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ  ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นายภาณุ  เทจอหอ   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นายยศธร  อัครกุลพิทักษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 
 

 
 
 
 
 


